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"E quem se tornar senhor de um cidade acostumada à liberdade e não a destruir, não 

há dúvida, será destruído pelo seu povo. Essas cidades, na rebelião, terão sempre 

como bandeira o facho da liberdade e suas antigas leis, que não esquecem por mais 

que o tempo passe e por mais benefícios que recebam. Por mais que o dominador 

faça e se acautele, se seus habitantes permanecerem unidos e entre eles não medrar a 

intriga, eles acalentarão sempre aqueles princípios e sob sua égide, em qualquer 

momento, valendo-se deles, farão como Pisa cem anos depois de se achar subjugada 

pelos florentinos". (Nicoló Di Bernardo Dei Machiavelli. Trecho da obra O 

Príncipe).  

 

 

 

 

"Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este 

contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete desse norma. O 

destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que se pode supor 

tradicionalmente, do processo hermenêutico". (Peter Häberle. Professor e filósofo. 

Trecho da obra Hermenêutica Constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da 

constituição: contribuição para a interpretação pluralista e "procedimental" da 

constituição). 



RESUMO 

 

 

A democracia tem representado ao longo da História o mais perfeito mecanismo político 

de convivência social, encontrando na soberania popular seu fundamento e legitimidade. 

De berço grego, instituiu-se sob princípios que radicavam o poder político no povo, 

exercido diretamente na ágora ateniense. O iluminismo dos séculos XVII e XVIII 

reacendeu o ideal democrático, encontrando no positivismo sua base teórica. O poder 

passou a ser exercido por via de representantes eleitos periodicamente. O locus da 

atividade política era o parlamento, ambiente fechado e refratário à participação 

popular, cingida, à época, ao voto do cidadão nos períodos eleitorais. O distanciamento 

entre governantes e governados gerou déficit de legitimidade no modelo liberal clássico, 

levando o constitucionalismo do século XX a abandonar o rigor formal positivista, para 

adotar uma nova hermenêutica, de base axiológica e centrada na participação direta do 

povo nas instâncias do poder. A Constituição Federal de 1988 compendiou a 

democracia participativa em seu texto, declarando no parágrafo único, de seu artigo 1º, 

que todo o poder emana do povo. Consagrou como base da soberania popular o sufrágio 

universal, o voto direto, secreto e de igual valor, além do plebiscito, do referendo e da 

iniciativa popular de leis. Garantiu ainda a ação popular como ferramenta de cidadania. 

A participação popular foi restringida com o advento da Lei nº 9.907/98, que impôs 

bloqueios processuais para seu exercício, gerando déficit de legitimidade no sistema 

representativo brasileiro. O propósito desse trabalho é demonstrar a necessidade de se 

estabelecer um novo espaço público na ordem constitucional do Brasil, de textura aberta 

e dialógica e de perspectiva emancipatória, que customize a participação do povo nas 

instâncias do poder, a partir da desburocratização dos instrumentos de soberania popular 

já existentes e da adoção de outros institutos democráticos semidireto, notadamente a 

iniciativa popular de emenda à Constituição, a revogação de mandato eletivo e o veto 

popular. 

 

 

Palavras-chaves: Sistema representativo; Déficit de legitimidade; Democracia 

participativa; Fortalecimento da soberania popular; plebiscito; referendo; iniciativa 

popular de leis; ação popular; iniciativa de emenda à constituição; Revogação de 

mandato eletivo; Veto popular; Participação do povo nos negócios políticos do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Democracy has represented throughout History the most perfect political mechanism of 

social life, finding its foundation and legitimacy in popular sovereignty. Created in 

Greece, it was instituted under principles which excluded political power from people, 

exercised directly on the Athenian agora. The Enlightenment from the seventeenth and 

the eighteenth centuries revived the democratic ideal, finding its theoretical basis in 

positivism. The power came to be exercised by representatives elected periodically. The 

locus of political activity was parliament, indoors and refractory to popular 

participation, enclosed at the time to the citizen to vote at election time. The gap 

between who governs and governed people generated legitimacy deficit in the classical 

liberal model, leading constitutionalism of the twentieth century to abandon the formal 

rigor positivist, to adopt a new hermeneutic, with axiological base and focused on direct 

participation of the people in the instances of power. The Constitution of 1988 exposed 

participatory democracy in its text, stating the single paragraph of its article 1
st
, that all 

power emanates from people. Consecrated as the basis of popular sovereignty the 

universal suffrage, the direct, secret and equal value vote, besides referendum, plebiscite 

and law popular initiative. It also ensured the popular action as a tool of citizenship. 

Popular participation was restricted with the enactment of Law No. 9.907/98, which 

imposed procedural blockages to their exercise, generating legitimacy deficit in the 

Brazilian representative system. The purpose of this paper is to demonstrate the need to 

establish a new public space in Brazil's constitutional order, of open and dialogical 

texture and emancipatory perspective that customize people's participation in instances 

of power from the bureaucracy of the instruments of existing popular sovereignty and 

adoption of other semi direct democratic institutes, notably the popular initiative to 

Constitution amendment and revocation of elective mandate and popular veto. 

 

 

Keywords: Representative system; Legitimacy deficit; Participatory democracy; 

Strengthening popular sovereignty; plebiscite; referendum, law popular initiative; 

popular action; initiative to constitution amendment;  Revocation of elective mandate; 

Popular veto; People participation on Estate political business. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Definir democracia tem sido tarefa das mais difíceis para a sociedade política, 

desafiando ao longo dos séculos filósofos, sociólogos, cientistas políticos e, sobretudo, 

juristas, cada qual valendo-se do estigma de seus valores e métodos próprios, a buscarem um 

significado original que contemple os vetores axiológicos, ideológicos e pragmáticos desse 

fenômeno, e, dessa forma, forneça-lhe uma identidade conceitual. 

A empreitada não tem logrado tanto êxito, e um dos obstáculos mais evidentes 

decorre da multiplicidade de sistemas democráticos que têm sido experimentado ao longo da 

História, produzindo, outrossim, idiossincrasias peculiares em suas diversas cambiantes, 

embora, vale ressaltar, a estrutura central permaneça inalterada, remetendo a um governo de 

referência popular. 

A conformação política e metodológica da democracia ateniense, por exemplo, 

certamente é distinta da complexa organização sócio/política liberal que instituiu a 

democracia representativa no século XVIII, e, bem assim, da concepção contemporânea, onde 

os valores democráticos estão afetados à participação popular no poder. 

Sendo, pois, um fenômeno socialmente dinâmico e de variantes modeladas por 

fatores sociais, políticos e jurídicos de cada povo, a democracia é idioma multicultural e de 

conteúdo indeterminado, sendo mais satisfatório, antes de buscar um conceito específico, 

compreendê-la como princípio de referência e valor de perspectiva emancipatória, que visa 

integrar o cidadão aos negócios políticos do Estado. 

Nessa concepção, a democracia é o caminho para a liberdade e a igualdade, ou 

seja, o verbo político que nos últimos dois séculos tem promovido profundas transformações 

na cultura do poder, sendo reflexo dessa metamorfose o rompimento da franquia política dos 

reis absolutos no século XVIII, e, mais recentemente, a construção de uma conexão real entre 
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o povo e as instâncias do poder. Assim, por via de sua estabilização, o homem deixou de ser 

objeto do poder, numa visão de desnivelamento social, para se tornar sujeito de direito, 

radicado num ambiente de simetria política, jurídica e social. 

A técnica do constitucionalismo garantiu juridicidade à democracia, tendo o 

positivismo lhe servido de base teórica por todo o século XIX. A expressão dessa engenharia 

político/jurídica foi o sistema representativo de governo, ambiente por via do qual o povo 

delega poderes, em eleições, a um corpo de representante, que, em decorrência, passa a 

conduzir os destinos do governo autonomamente.  

O fracasso desse modelo veio com as distorções criadas pelo próprio sistema, que 

forjou uma cidadania opaca, sem conteúdo e insuficiente, transformando o cidadão em mero 

standard na lei. A democracia, nesse aspecto, estava usurpada em seu conceito essencial, qual 

seja o de governo de participação popular.  

O resgate dos valores democráticos exigiu o divórcio com a velha hermenêutica 

positivista e a incorporação do constitucionalismo axiológico, de higidez ética e de base 

participativa. Esse foi o caminho que a democracia seguiu para se livrar do ciclo vicioso, onde 

se movia à revelia e à distância do povo, resumindo-se ao ambiente fechado do diálogo 

parlamentar e partidário.  

A soberania popular, com efeito, passou a constituir o elemento fundante da 

democracia, seu centro essencial, o vetor de legitimidade inexorável de todo o poder político. 

Por via da soberania popular, o povo foi ungido a sujeito de direito e a intérprete do sistema 

político democrático, sendo, pois, sua mais notável, senão única, base de criação. 

Supera-se, com a soberania popular, a ideia de que o povo é mero elemento 

quantitativo eleitoral, chamado a participar da atividade política do Estado apenas em 

períodos de eleições. Transmuda-se, nessa abordagem, o centro gravitacional da autoridade 
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estatal para as ruas, para as comunidades, enfim, para a arena popular. Em verdade, supera-se 

o modelo positivista liberal, ante a falência de seus critérios meramente formais. 

Ora, não há democracia sem o incremento popular, sem a opinião pública 

vinculativa, sem o anseio do povo como diretriz a ser seguida e sem a legitimidade das 

autoridades políticas. É a competência da escolha popular que determina os destinos da nação 

e a suficiência dos governantes. Essa verdade é inflexível. 

Nesse contexto, analisando e vivenciando o constitucionalismo contemporâneo 

brasileiro, percebe-se que a base normativa de sua estrutura democrática encontra-se lançada 

no parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal, segundo o qual "todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição", donde deflui a variante participativa do sistema democrático. 

Pelos postulados assegurados no parágrafo único, do artigo 1º, da Carta Magna de 

1988, o constituinte originário consagrou a soberania popular como elemento estruturante do 

regime democrático brasileiro, garantindo o seu exercício por meio do sufrágio universal, do 

voto direto, secreto e de igual valor, do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular de lei 

(artigo 14). 

Do ponto de vista dogmático, os avanços democráticos com a Constituição de 

1988 são inegáveis e essa realidade é atribuída, em grande parte, ao processo dialógico da 

constituinte de 1987, que permitiu a participação do povo através de cento e vinte e duas 

emendas populares, várias das quais incorporadas e promulgadas no Texto Magno.  

No plano pragmático, do dia a dia constitucional, a (in)suficiência da Constituição 

não tem conseguido transformar em realidade os encartes axiológicos de sua dogmática, tanto 

em razão de uma hermenêutica equivocada - no plano da aplicabilidade da norma - quanto do 

excessivo rigor metodológico da legislação ordinária, quando cuida dos instrumentos de 
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soberania popular. Essas circunstâncias têm afastado o povo das instituições políticas da 

nação, causando recorrentes deficit de legitimidade no sistema representativo brasileiro. 

É preciso anotar que diversos fatores permitem identificar a grave crise pela qual 

passa o modelo representativo clássico, sendo o principal deles, sem dúvida, a perda de 

credibilidade das instituições políticas, e dos políticos, junto ao povo. O estado fiduciário 

inerente à relação de governantes e governados transformou-se em desconfiança patológica, 

fomentando, em decorrência, perigoso processo de despolitização do povo por perda de 

interesse pela atividade política.  

Essa conjuntura é o ponto nefrálgico do déficit de legitimidade parlamentar e o 

grande desafio a ser superado, já que o diagrama sócio/político hodierno, vicejado pela 

complexa organização do Estado-nação, a exemplo do Brasil, tem erguido diques à 

revitalização da democracia direta. 

Se há entraves procedimentais insuperáveis para o retorno da democracia direta e, 

doutro lado, indiscutível crise de legitimidade na democracia de parlamento, necessário se faz 

identificar os caminhos a serem seguidos pelos sistemas democráticos contemporâneos, para 

garantir o poder político como reflexo da vontade popular. A via apontada como a mais 

adequada para aquilatar a complexidade do Estado-nação e a participação direta do povo nas 

instâncias do poder é o avigoramento da democracia participativa, de modo a garantir uma 

constante e indispensável interação entre o cidadão e o governo. 

Surge, então, o desfio de estruturar um modelo democrático-constitucional que 

preserve a essência do sistema parlamentar e de suas instituições representativas, mas, que, 

noutra vertente, assegure ao povo participar da construção das decisões políticas, numa 

simbiose que conduza a um processo constante de legitimação do poder. 

A ênfase dada a essas premissas iniciais propende a uma rápida reflexão sobre os 

alicerces da democracia contemporânea e o papel determinante do povo no aperfeiçoamento 
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do Estado constitucional e das instituições democráticas. A ponderação é importante, na 

medida em que esta pesquisa enfrentará a temática da participação do povo na atividade 

política do Estado, partindo de uma perspectiva de reavaliação da lógica do sistema 

constitucional vigente. 

A reordenação que se faz inevitável, e nessa linha, jaz a crítica do trabalho, 

assenta-se na necessidade de adoção de um novo parâmetro jurídico para o constitucionalismo 

brasileiro, apoiado em valores materiais que recomponham a juridicidade dos instrumentos de 

participação do povo no poder. Essa mudança de orientação deve recrudescer da nova 

hermenêutica constitucional, com suas referências em valores superiores, da simplificação 

metodológica dos institutos de soberania popular já integrados à ordem constitucional e do 

ádito de outras ferramentas de democracia direta (semidireta), especificamente a iniciativa de 

emenda à Constituição, a revogação de mandato eletivo e o veto popular. 

Nesse contexto, demonstrará o estudo que a almejada desburocratização da 

soberania popular já se encontra em curso no Congresso Nacional com a tramitação de várias 

propostas de emendas à Constituição (PEC's) e de projetos de leis (PL's), que buscam 

reformular o arcabouço normativo do país, mormente no que tange aos institutos do 

plebiscito, referendo e iniciativa popular legislativa. Um dos pontos mais alvissareiros, sem 

dúvida, é a revogação da Lei nº 9.907/98, norma de regência dos incisos I, II e III do artigo 14 

da Constituição, que em vez de associar a garantia formal do Texto Magno à utilidade prática 

da soberania popular, criou entraves processuais quase intransponíveis para o exercício da 

cidadania. 

A reformulação procedimental, todavia, não esgota, nem tão pouco satisfaz a 

necessidade de ampliação da democracia semidireta no constitucionalismo brasileiro, já que 

novos institutos precisam ser absorvidos pela Carta Magna como condição sine qua non para 

a preservação do sistema jurídico vigente. Quanto a esse repique, tramitam as PEC's nº 3/2011 
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e 73/2005, a primeira instituindo a iniciativa popular de emenda à Constituição; e a outra a 

revogação de mandato eletivo e o veto popular. Ambas com parecer pela aprovação e 

aguardando deliberação das Casas Parlamentares. 

A relevância do tema reside no estabelecimento de novos paradigmas para o 

constitucionalismo brasileiro, a partir de uma abordagem de reestruturação do espaço público 

de decisões políticas, de modo a garantir a integração do povo nas instâncias do poder, através 

de processos variados de atuação e fiscalização da atividade governativa. Busca-se, com essa 

reengenharia político/jurídica, garantir uma cidadania material e emancipatória, que antepare 

a legitimidade de todo o sistema, fazendo-o genuinamente democrático. 

É bem verdade que a democracia participativa não se limita a ampliar material e 

processualmente os institutos semidiretos numa ordem constitucional determinada, antes 

pressupõe uma discussão bem mais ampla e complexa, envolvendo agentes e diálogos sociais 

diversos, a exemplo da educação, do desenvolvimento humano, dos serviços públicos 

eficientes, de uma classe política comprometida com o progresso social, do uso das novas 

tecnologias informacionais (democracia digital), dentre outros fatores que direta ou 

indiretamente acoplam-se a essa conjuntura de sociedade. 

Implica também na consolidação de uma jurisdição constitucional livre e 

autônoma, sem deixar de ser aberta e dialógica, a ser exercida por um Tribunal Constitucional 

em condições políticas e jurídicas de atuar defendendo a Constituição e, sobretudo, a 

dignidade da pessoa humana, como valores supremos de convivência social e do progresso do 

homem. 

Não se desconhece a relevância dessas temáticas dentro de uma retórica 

universalizante de democracia participativa, já que elas fazem parte da gênesis de seu código 

genético. Nesse ensejo, em um regime político de base democrática se faz imprescindível 

haver uma coalizão entre os procedimentos formados pelo princípio da maioria, que deve vir 
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acalentado pela difusão de juízos analíticos sobre as demandas sociais e as garantias do 

constitucionalismo, como vetor contra majoritário e de controle do poder. Essas bases são, 

sem dúvida, o equilíbrio de todo o sistema. 

Todavia, esta pesquisa cingir-se-á a uma metodologia retratada pelo Direito em 

diálogo com a democracia participativa, buscando identificar na realidade normativa brasileira 

o deficit de legitimidade do sistema. Investigará, em suma, os entraves jurídicos para a 

consolidação da participação popular na atividade política do Estado, apresentando 

prognóstico que indicará os caminhos para desobstruir o acesso do povo ao poder, em nível de 

reorganização da dogmática. 

O presente estudo, portanto, lançará um olhar sobre a estrutura normativa 

constitucional brasileira, sob a ótica da democracia participativa e seu preceito fundante, 

previsto no parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal. Para tanto, encontra-se 

organizado em quatro capítulos. O primeiro refere-se a uma leitura histórica da democracia, 

com suas variantes; o segundo sobre os elementos teóricos do sistema representativo, 

fundamentos e vícios, cujas consequências apontam para um deficit de legitimidade do poder 

político; o terceiro debruça-se numa análise da consolidação da democracia no Brasil, com 

especial destaque aos institutos semidiretos previstos no artigo 14 da Carta Magna, além da 

ação popular; o último propõe uma nova ordem de paradigmas para a participação do povo 

nos negócios políticos do Estado, referenciada por alterações constitucionais e legais que 

venham a simplificar e ampliar o exercício da soberania popular. 

A consolidação da participação do povo nas instâncias governativas é necessidade 

cogente do Estado constitucional contemporâneo. A democracia, enquanto regime político, é 

a potência alimentadora do sistema, garantindo a legitimidade do poder por via de um espaço 

público aberto e dialógico, fundado na soberania popular. 
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Situando o trabalho numa perspectiva de mestrado, buscar-se-á, portanto, travar 

um embate teórico/dogmático sobre a dinâmica da democracia participativa no Brasil, a partir 

de paradigmas inaugurados com a Constituição Federal de 1988, e o plano real de efetividade 

dos instrumentos de soberania popular. A análise do manancial jurídico vigente, bem como 

das mutações em curso na ordem constitucional, servirá para aquilatar a verdadeira suficiência 

do Texto Republicano no processo de fortalecimento da cidadania. 
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2 REFERÊNCIAS À COMPREENSÃO DE DEMOCRACIA 

 

 

2.1 DEMOCRACIA E SOBERANIA POPULAR 

 

 

Irrefutavelmente, a tarefa de definir e trabalhar com o vocábulo democracia
1
 tem 

se verificado como das mais penosas, tanto no âmbito político quanto na seara jurídica, face 

aos diversos entraves metodológico-conceituais, bem como ideológicos, que permeiam o 

tema, tornando por demais laboriosa a construção escorreita de ideias sobre tal tema tão 

debatido e controverso.
2
 

Entrementes, faz-se mister aclarar, ainda que a grosso modo, anteriormente, a uma 

análise do princípio democrático inserto da Constituição Federal de 1988 (CF/88), as diversas 

conotações assumidas pelo termo no correr histórico, seu desenvolvimento e sua acepção 

sócio-liberal assumida em nosso Ordenamento Constitucional.  

Nesse sentido, Norberto Bobbio assevera que: 

 
Na teoria contemporânea da Democracia confluem três grandes tradições do 

pensamento político: a) a teoria clássica, divulgada como aristotélica, das três 

formas de Governo, segundo a qual a Democracia, como Governo do povo, de 

todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam de direitos de cidadania, se 

distingue da monarquia, como Governo de um só, e da aristocracia, como Governo 

de poucos; b) a teoria medieval, de origem romana, apoiada na soberania popular, 

na base da qual há a contraposição de uma concepção ascendente a uma concepção 

                                                 
1
 "Democracia (do gr. Demos: povo e Kratos: poder) Regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, 

pertence ao conjunto dos cidadãos, que exercem o sufrágio universal. Quando, na república, o povo detém o 

soberano poder, temos a democracia (Montesquieu). Segundo Rousseau, a democracia, que realiza a junção da 

moral e da política, é um estado de direito que exprime a vontade geral dos cidadãos, que se afirmam como 

legisladores e sujeitos das leis. Democracia direta é aquela em que o poder é exercido pelo povo, sem 

intermediário; democracia parlamentar ou representativa é aquela na qual o povo delega seus poderes a um 

parlamento eleito; democracia autoritária é aquela na qual o povo delega a um único indivíduo, por determinado 

tempo, ou vitaliciamente, o conjunto dos poderes. Geralmente, as democracias ocidentais constituem regimes 

políticos que, pela separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, visam garantir e professar os direitos 

fundamentais da pessoa humana, sobretudo os que se referem à liberdade política dos cidadãos". JAPIASSÚ, 

Hilton & MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed., Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1996, p. 65. 
2
 "Nenhum termo do vocabulário político é mais controverso que Democracia. Empregado pela primeira vez por 

Heródoto há quase dois mil e quinhentos anos, a significação do vocábulo tem variado e se transmudado [...]". 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 39. ed. São Paulo: Globo, 1998, p. 215. 
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descendente da soberania conforme o poder supremo deriva do povo e se torna 

representativo ou deriva do príncipe e se transmite por delegação do superior para o 

inferior; c) a teoria moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, nascida com o 

Estado moderno na forma das grandes monarquias, segundo a qual as formas 

históricas de Governo são essencialmente duas: a monarquia e a república, e a 

antiga Democracia nada mais é que uma forma de república (a outra é a 

aristocracia), onde se origina o intercâmbio característico do período pré-

revolucionário entre ideais democráticos e ideais republicanos e o Governo 

genuinamente popular é chamado, em vez de Democracia, de república.  

O problema da Democracia, das suas características, de sua importância ou 

desimportância é, como se vê, antigo. Tão antigo quanto à reflexão sobre as coisas 

da política, tendo sido reposto e reformulado em todas as épocas. De tal maneira 

isto é verdade, que um exame do debate contemporâneo em torno do conceito e do 

valor da Democracia não pode prescindir de uma referência, ainda que rápida, à 

tradição.
3
 

 

Evidentemente, a tentativa de elaboração de um conceito atemporal e completo de 

democracia, comportando todas as suas feições e peculiaridades, mostra-se fora de propósito 

ou mesmo impossível, sendo cabido tão somente, dadas às complexidades já enunciadas, 

apenas a análise de seus aspectos no modo como ela se apresenta em dado local e momento 

histórico, haja vista o conceito de democracia encontrar-se em constante mutação. 

Em verdade, uma joeirada análise dos modelos ditos, e que se dizem democráticos, 

revela uma gama de sistemas com caracteres substancialmente diferentes. O que define tais 

organizações como democráticas é a sua adequação maior ou menor a certos princípios 

basilares, imanentes à ideia de democracia.  

Segundo Norberto 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 elenco mais ou menos amplo, segundo os autores, de regras de jogo, ou, 

como também se diz de “procedimentos universais".
4
 

 

Essas regras, na visão de Norberto Bobbio, seriam: 

 

                                                 
3
 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 2. ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 319-

320. 
4
 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 2. ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 326-

327. 
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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 (tal como acontece nas repúblicas); 3) todos os cidadãos que 

tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, de religião, de censo e 

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

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 democrática 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 bem que podem ser estabelecidas 

várias formas de maioria segundo os 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.
5
 

 

Não seria precipitado afirmar que a História carece de uma experiência que tenha 

observado todas essas regras, sendo mais seguro, portanto, gravitar na reflexão de apenas ter 

havido regimes mais ou menos democráticos, muito embora não seja possível especificar 

quantas regras devem ser observadas para se afirmar ser, ou não, um regime democrático. Por 

outro lado, é possível concluir que a não observação de nenhuma dessas regras, afasta por 

completo a ideia de democracia.
6
 

Assim, a enviesada leitura da democracia como um instituto estanque e não 

mudado pelo desenvolvimento histórico, invariavelmente condenará a disformidade de 

conceitos e a consequente erronia. Não se pode, desse modo, tomar a noção grega de 

democracia, no contexto histórico-social da pólis antiga, comparando-a à democracia 

representativa de cunho liberal instaurada no Brasil contemporâneo, ou mesmo comparar esta 

à democracia direta exercida, ainda hoje, em alguns cantões da Suíça. 

Deveras, o Estado moderno assume feições bastante distintas da cidade grega e, 

como tal, emprega artifícios diferentes de articulação popular, também distintos dos utilizados 

                                                 
5
 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 2. ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 326-

327. 
6
 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 2. ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1986, p. 326-

327. 
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na praça pública quando do surgimento da democracia. O engrandecimento espacial do 

Estado contemporâneo e o ganho de complexidade de suas relações com o cidadão, 

inviabilizaram o contato direto da população na formação dos desígnios da nação, sendo tal 

relação exercida, via de regra, como no caso do Brasil, indiretamente através de 

representantes eleitos.  

É como se a democracia tivesse perdido a sua significação prática de ser o lugar 

público do processo de identificação da sociedade consigo, em proveito de uma nova forma 

de organização política.  

Denis Rosenfield enfatiza que: 

 

O Estado moderno vem a cumprir este papel de estruturação da sociedade a partir 

de uma nova posição: o lugar onde se cria o mecanismo que, independentemente do 

espaço público dos cidadãos, ganha existência própria e controla a sociedade desde 

fora. O conceito de democracia sofre aqui um deslocamento que altera o seu 

sentido, pois, de "organização da pólis", ele se tornou uma forma de governo 

possível do Estado.
7
 

 

E arremata: 

 

O Estado moderno configura historicamente um fenômeno político desconhecido 

que termina por fazer da democracia uma forma de legitimação do seu próprio 

poder. A transferência do processo democrático público de tomada de decisões, que 

dava forma à comunidade, para um centro de poder situado acima da sociedade, 

acarretou uma reorganização política das relações humanas, resultando numa 

transformação dos próprios conceitos de "espaço público" ou de "governo da 

maioria". A democracia pode, inclusive, vir a significar uma mera aparência de 

participação política, embora o seu sentido originário seja precisamente o de uma 

efetiva participação dos indivíduos nos assuntos públicos.
8
 

 

A conformação sócio-política tomada pelo Estado moderno tornou inviável a 

efetiva participação popular na formulação das diretrizes estatais, sendo por vezes, aquele, 

inclusive, um desestimulador dessa participação. Os direcionamentos do Estado 

                                                 
7
 ROSENFIELD, Denis L. O que é democracia?. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 13. 

8
 ROSENFIELD, Denis L. O que é democracia?. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p.13. 
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contemporâneo são tomados em regra por um corpo burocrático, servindo o atual modelo 

democrático como um instrumento legitimador das atividades dirigentes. 

Com o afastamento ou a manipulação da vontade popular da tomada das decisões, 

agride-se o princípio democrático e quase sempre, como consequência dessa afronta, resultam 

prejuízos aos direito e garantias do cidadão.   

Dessa maneira, as afirmativas teóricas de que a democracia é o regime em que o 

povo governa a si mesmo, diretamente ou através de representantes eleitos, carece, não de 

hoje, mas de algum tempo, de total veracidade. O processo democrático moderno encerra uma 

gama de relações bem mais complexas que as constantes nos enunciados tradicionais da teoria 

política antiga ou mesmo de nossos textos legislativos. 

Todavia, impende, sobremaneira, ressaltar, apesar do difícil contexto enfrentado, 

onde as modificações da sociedade impuseram, como realçado, alijos à participação popular 

nas decisões políticas, que as conquistas alcançadas pela democracia definiram os contornos 

da sociedade atual, sendo ela, ainda, uma das maiores seguranças institucionais do cidadão. 

A essência da democracia reside no fato do poder advir do próprio cidadão, de 

seus desideratos e dos direitos que o mesmo possui por ter alienado sua liberdade plena ao 

Estado em troca de alguns direitos, entre eles, o de participar da vida política e da tomada das 

decisões. Assim, a democracia para ser caracterizada como tal, não necessita de adequar-se a 

uma forma preestabelecida, mas sim de repousar na vontade popular enquanto único 

instrumento legítimo de exercício de poder. Desse modo, é válido ressaltar que o conceito 

possível de democracia fundamenta-se na existência da vinculação entre a vontade do povo e 

o exercício do poder. 

Conclui-se, assim, que a democracia repousa sobre dois princípios fundamentais 

ou primários, que lhes dão a essência conceitual, conforme destaca José Afonso da Silva: 
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a) o da soberania popular, segundo a qual o povo é a única fonte do poder, que se 

exprime pela regra de que todo o poder emana do povo; b) a participação direta ou 

indireta, do povo no poder, para que este seja a efetiva expressão da vontade 

popular. As técnicas que a democracia usa para concretizar esses princípios têm 

variado e certamente continuarão a variar, com a evolução do processo histórico, 

predominando, no momento, as técnicas eleitorais com suas instituições e o sistema 

de partidos políticos, como instrumentos de expressão e coordenação da vontade 

popular.
9
 

 

Quando a letra da Lei Maior do Estado assevera que “todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente [...]”, ela cristaliza em 

seu corpo que as vontades dos cidadãos dirigirão as atividades do Estado, direta ou 

indiretamente – com seus representantes, mostrando que os desígnios do Estado são oriundos, 

ao fim, do conjunto das vontades individuais de seus cidadãos e, muito embora, o sistema de 

organização do Estado atual afaste a participação da sociedade na prática, institucionalmente 

essa encontra-se reconhecida o que, indubitavelmente, representa uma vitória. 

O processo de convivência social, baseado numa sociedade livre, justa e solidária, 

com o poder oriundo da vontade popular é, portanto, a grande máxima do Estado 

Democrático de Direito, que tem na democracia a legitimidade do poder político, mediante a 

técnica da representação popular e na participação direta do povo nas instâncias do governo. 

Esse processo deve ser emancipatório, no sentido de agregar de forma plena o cidadão nas 

esferas decisórias do Estado, o que exigirá, para alcançar pleno êxito, a garantia de vetores 

que compreendam o povo numa atmosfera de igualdade material. 

Na visão de Denis L. Rosenfield: 

 

A Democracia baseia-se num imaginário formado na possibilidade histórica de uma 

nova comunidade política, aberta à pluralidade dos discursos e ações políticas e 

fazendo com que cada indivíduo possa igualmente participar da condução dos 

negócios públicos. Embora alguns teóricos da democracia defendam uma 

concepção passiva da cidadania, logo, da não participação política de todos, este 

regime político indica, ao contrário, uma maior participação e consciência dos 

assuntos públicos, pois, se o cidadão se vê reduzido a dizer sim ou não a algo que 

lhe é imposto como escolha, ele termina por perder o sentido de comunidade. Pode 

                                                 
9
 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 12. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 

132. 
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perfeitamente ocorrer que a situação material melhore para cada um sem que com 

isso signifique um aperfeiçoamento das instituições democráticas, só capazes de 

fazer viver a pluralidade política do social. A especificidade da democracia 

moderna reside numa concepção determinada de homem enquanto animal político, 

isto é, enquanto capacidade de agir, de criar, de tornar a palavra e de discorrer sobre 

o interesse comum.
10

 

 

Por outro lado, José Afonso da Silva pondera que: 

 

Democracia é conceito histórico. Não sendo por si um valor fim, mas meio e 

instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que se 

traduzem basicamente nos direitos fundamentais do homem, compreende-se que a 

historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo-lhe o conteúdo a 

cada etapa do envolver social, mantido sempre o princípio básico de que ela revela 

um regime político em que o poder repousa na vontade do povo. Sob esse aspecto, 

a democracia não é mero conceito político abstrato e estático, mas é um processo de 

afirmação do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai 

conquistando no correr da história.
11

 

 

Rousseau, filósofo estrênuo do Estado Moderno, faz o seguinte relato sobre a 

democracia: “O soberano pode, em primeiro lugar, confiar o governo a todo o povo ou à 

maior parte do povo, de modo que haja mais cidadãos magistrados que simples cidadãos 

particulares. Essa forma de governo denomina-se democracia”.
12

 

Dessa maneira, o combate a ser travado não mais se cinge ao reconhecimento da 

importância da Democracia, mas aos problemas inerentes à sua efetivação no novo modelo de 

sociedade instaurado. 

José Afonso da Silva afirma, em arremate, que: 

 

Finalmente, os que reclamam que a Democracia nunca fora realizada em sua 

pureza, em lugar algum a conceberam como um conceito estático, absoluto, como 

algo que há de instaurar-se de uma vez e, assim, perdurar para sempre. Não 

percebem que ela é um processo dialético que vai rompendo os contrários, as 

antíteses, para a cada etapa da evolução, incorporar conteúdo novo, enriquecido de 

novos valores. Como tal, ela nunca se realiza inteiramente, pois, como qualquer 

                                                 
10

 ROSENFIELD, Denis L. O que é democracia?. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 46-47. 
11

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 12. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 

129.  
12

 ROUSSEAU, Jean-Jaques. O contrato social. Trad. Antonio de Pádua Danesi. 3. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998,  p. 81. 
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vetor que aponta valores, a cada nova conquista feita, abrem-se outras perspectivas, 

descortinam-se novos horizontes ao aperfeiçoamento humano, a serem atingidos.
13

 

 

Menos fluido que o conceito de Democracia, muito embora não possa ser 

caracterizado como de simplório entendimento,
14

 conforme Magalhães: 

 

[...] soberania teve origem na França, onde se afirmava que o caráter distintivo do 

Estado é ser soberano. Esse conceito foi se formando a partir da luta travada pelos 

reis franceses contra os barões feudais, para impor a sua autoridade, o que 

poderíamos chamar de soberania interna, como também para se emanciparem da 

tutela do Santo Império Romano I e do Papado depois, o que poderíamos chamar de 

soberania externa.
15

 

 

A soberania representa, portanto, a mais alta expressão de poder de um Estado, 

impondo-se de forma absoluta no plano jurídico interno, já que não haverá outro poder capaz 

de lhe contrapor, e, externamente, compreende a altivez do Estado perante outros Estados, de 

modo que suas relações estabeleçam-se a partir de um diálogo simetricamente igual. Assim, 

sendo o Estado soberano, deve exercer sua autoridade de forma plena, a fim de alcançar sua 

finalidade política, que é sempre a defesa do bem público. 

Outrossim, Norberto Bobbio assevera que: 

 

Em sentido lato, o conceito político-jurídico de Soberania indica o poder de mando 

de última instância, numa sociedade política e, consequentemente, a diferença entre 

esta e as demais associações humanas em cuja organização não se encontra este 

poder supremo, exclusivo e não derivado. Este conceito está, pois, intimamente 

ligado ao de poder político: de fato, a Soberania pretende ser a racionalização 

jurídica do poder, no sentido da transformação da força em poder legítimo, do 

poder de fato em poder de direito. Obviamente, são diferentes as formas de 

caracterização da Soberania, de acordo com as diferentes formas de organização do 

poder que ocorreram na história humana: em todas elas é possível sempre 

identificar uma autoridade suprema, mesmo que, na prática, esta autoridade se 

explicite ou venha a ser exercida de modos bastante diferentes. [...] Em sentido 

restrito, na sua significação moderna, o termo soberania aparece, no final do séc. 

XVI, juntamente com o de Estado, para indicar, em toda a sua plenitude, o poder 

                                                 
13

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 12. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 

132-133. 
14

 Assevera Darcy Azambuja que: "[...] o conceito de soberania é complexo, tem variado no tempo e no espaço 

[...]. E desde logo se torna evidente que a soberania não pode ser considerada como um característico essencial 

do poder do Estado, pois, há Estados que não são soberanos, como, por exemplo, os Estados membros de um 

Estado Federal. [...]". AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 39. ed. São Paulo: Globo, 1998. p. 49. 
15

 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito constitucional – Tomo I. 2. ed., Belo Horizonte: 

Mandamentos, 2002, p. 377. 
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estatal, sujeito único e exclusivo da política. Trata-se do conceito político-jurídico 

que possibilita ao Estado moderno, mediante sua lógica absolutista interna, impor-

se à organização medieval do poder, baseada, por um lado, nas categorias e nos 

estados, e, por outro, nas duas grandes coordenadas universalistas representadas 

pelo papado e pelo império: isto ocorre em decorrência de uma notável necessidade 

de unificação e concentração do poder, cuja finalidade seria reunir em uma única 

instância o monopólio da força num determinado território e sobre uma 

determinada população, e, com isso, realizar no Estado a máxima unidade e coesão 

política. O termo soberania se torna, assim, o ponto de referência necessário para 

teorias políticas e jurídicas muitas vezes bastante diferentes, de acordo com as 

diferentes situações históricas, bem como a base de estruturações estatais muitas 

vezes bastante diversas, segundo a maior ou menor resistência da herança 

medieval; mas é constante o esforço por conciliar o poder supremo de fato com o 

de direito.
16

 

 

Em extrato, tem-se que a soberania equivale à plenitude de poder ou 

autodeterminação do Estado. Nesse sentido, a soberania é, simultaneamente, externada 

quando o Estado faz recair sua autoridade sobre os nacionais que habitam o seu solo, 

sujeitando-os, assim, à condição de jurisdicionados, bem como, quando o Estado, nas relações 

internacionais, dirige-se de modo altivo e independente. Representa, assim, a capacidade de 

autodeterminação do Estado na órbita interna e internacional. 

Há indiscutível consenso sobre as características formais da soberania. Norberto 

Bobbio, citando Bodin, assevera que ela é "absoluta, perpétua, indivisível, inalienável, 

imprescindível".
17

 De modo que congregando esses diversos distintivos conceituais, é a 

soberania um poder originário, que não se encontra subordinado a qualquer outro.  

Nesse contexto, diz Norberto Bobbio, 

 

é absoluta por não sofrer limitações por parte das leis, visto que essas limitações 

somente seriam eficazes se houvesse uma autoridade superior que as fizesse 

respeitar; é perpétua por ser um atributo intrínseco ao poder de organização política 

e não coincidir com as pessoas físicas que a exercem (no caso da monarquia, a 

Soberania pertence à Coroa e não ao rei). Por isso, a Soberania, ao contrário da 

propriedade privada, é inalienável, e imprescindível, porque o poder político é uma 

função pública e, consequentemente, indisponível. Soberania e propriedade 

representam duas diferentes formas de posse do poder, o imperium e o dominium.
18
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Compreende-se como direitos políticos, na Carta Magna de 1988, o plexo de 

direitos e deveres peculiares à figura do cidadão. Tais normas estabelecem a participação 

daquele, enquanto sujeito ativo do poder
19

 no regime democrático, nas decisões da 

administração pública, através da eleição de representantes ou diretamente, exercendo a 

soberania popular através da sua condição de cidadão. Nesse sentido, a Constituição Federal 

em seu artigo 14, I a II, dispõe que a soberania popular será exercida através do sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, e, nos termos da lei, 

mediante: plebiscito, referendo ou iniciativa popular. 

Nesse norte, anote-se, amolda-se à dicção do referido mandamento com o que 

preceitua o parágrafo único, do artigo 1º, da Carta Política, que assim professa in expressis 

verbis: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição". 

A estrita ligação entre a Democracia e a Soberania afigura-se cristalina quando 

efetuada a conjunção interpretativa das duas normas constitucionais acima mencionadas, 

sendo despiciendo destacar que os pressupostos fundamentais do exercício da soberania 

popular, combinados com os princípios da denominada democracia representativa, exercida 

através de representantes eleitos e da democracia direta, quando então o povo se manifesta 

acerca dos destinos do país, formam o esqueleto de instituições que possibilitaram a formação 

do Estado Moderno. 

"A ideia, segundo a qual a soberania, ou o poder político, reside no povo, é 

relativamente antiga".
20

 Acolhida, ou não, a ideia de que o homem alienou sua liberdade 

                                                 
19
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sociedade qualquer, fixada num território determinado. O poder estatal se distingue pelo fato de ser supremo, 

dotado de coação irresistível em relação aos indivíduos e grupos que formam sua população, e ser independente 

em relação aos governos dos outros Estados. A esse poder do Estado, que é supremo, que é o mais alto em 

relação aos indivíduos e independente em relação aos demais Estados, os escritores clássicos denominam 

soberania". AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 39. ed. São Paulo: Globo, 1998, p. 49. 
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plena para viver em sociedade, e com isso adquiriu a possibilidade de interferir nos desígnios 

do Estado, afigura-se inconteste que a organização de sociedade descrita na Constituição de 

1988 organiza-se em torno da sobredita ideia. 

Indubitavelmente, o poder soberano emana das aspirações dos cidadãos, enquanto 

partícipes da cena política do Estado, e o grau de atuação política da população, sobretudo 

pelos mecanismos dispostos na Constituição (v.g., artigo 14 da CF de 1988), funciona como 

um termômetro da vivência democrática e do fortalecimento dos seus princípios. 

Vale ressaltar, ainda, por oportuno, que o sistema adotado pela Constituição 

Federal brasileira projeta um modelo de democracia que vai muito além da linda liberal-

burguesa clássica, de exercício do poder por via do mediatismo, ou seja, através do 

burocrático espaço público parlamentar. Em vez de reducionista, o constituinte brasileiro foi 

evolucionista, ao estabelecer um arquétipo normativo-constitucional voltado a garantir e a 

estimular a participação popular no exercício do poder, estabelecendo, com isso, um padrão 

democrático participativo. 

 

 

2.2 FORMAS DE DEMOCRACIA 

 

 

A soberania popular, como único e legítimo meio de exercício do poder político, 

gerou no curso da história três formas de democracias, identificadas sob uma ótica 

formalística como direta, indireta e semidireta. 

 

 

2.2.1 Democracia direta 
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A democracia direta, desenvolvida e experimentada pelos gregos clássicos, na 

Cidade/Estado de Atenas, foi a forma por excelência de participação popular na gestão da 

coisa pública, uma vez que os cidadãos atenienses, reunidos na ágora, elegiam e deliberavam 

sobre as prioridades políticas da cidade, executavam suas estratégias administrativas e 

decidiam sobre a correta aplicação das normas instituídas. Cumpriam, assim, todas as funções 

essenciais do Estado ateniense, através do exercício direto das funções legislativa, executiva e 

judicial. 

As assembleias populares de Atenas, em face disso, eram a expressão máxima de 

seu regime político, o instrumento por meio do qual o exercício da vontade de seus cidadãos 

era praticado de forma imediata, sem a interposição de mandatários, transformando, em razão 

dessa peculiaridade, a praça pública num espaço político aberto e dialógico entre as forças 

vivas da Cidade/Estado. 

Outrossim, o modelo de sociedade ateniense possibilitava o exercício da 

democracia direta, já que as dimensões territoriais de cada Estado grego encontravam-se 

limitadas às suas respectivas cidades. Era a democracia das cidades. Ademais, a retórica do 

cidadão grego pertencia à vida pública, aos assuntos da política, ambiente onde exercia suas 

liberdades plenas, e não aos afazeres privados, lugar em que buscava tão somente satisfazer 

suas necessidades básicas. De modo que, poderia participar ativa e integralmente da vida 

pública da pólis, discutindo, gerenciando e fiscalizando todas as questões de interesse do 

Estado. 

Esse desprezo dos atenienses pela vida privada e, por via de consequência, a 

devoção que tinham pelos assuntos públicos da pólis, pode ser bem percebida no comentário 

que Arnaldo Vasconcelos teceu sobre o modo de vida dos gregos clássicos: 

 

Os gregos não tiveram vida privada. O futuro cidadão, desde seus primeiros anos, 

era preparado para servir a cidade na guerra e na paz. Em ser cidadão, residia sua 
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dignidade; em lutar pela pátria, sua honra; e em vencer os adversários, sua glória, a 

realização plena de seu destino.
21

 

 

O alicerce principiológico da democracia grega, doutra banda, estribava-se na 

consagração de três cânones da soberania popular ateniense, quais sejam: a isonomia, a 

isotimia e a isagoria. Na isonomia, repousava a ideia de que todos os cidadãos eram iguais 

perante a lei. Pela isotimia, estavam abolidos os títulos e as funções hereditárias, garantido, 

assim, a todos, o livre acesso aos cargos e às funções públicas. Por fim, através da isagoria, 

ficou permitido a todos os homens livres da pólis ateniense o direito de falar nas assembleias 

públicas, garantindo, com isso, o tripé de sustentação do regime político que seria exportado 

séculos depois para os cinco continentes da terra.
22

 

Péricles insculpiu, como ninguém, a grandeza da democracia dos antigos gregos, 

ao afirmar que: 

 

Nosso regime político é a democracia e assim se chama porque busca a utilidade do 

maior número e não a vantagem de alguns. Todos somos iguais perante a lei, e 

quando a república outorga honrarias o faz para recompensar virtudes e não para 

consagrar privilégios. Nossa cidade se acha aberta a todos os homens. Nenhuma lei 

proíbe nela a entrada aos estrangeiros, nem os priva de nossas instituições, nem de 

nossos espetáculos; nada há em Atenas oculto e permite-se a todos que vejam e 

aprendam nela o que bem quiserem, sem esconder-lhes sequer aquelas coisas, cujo 

conhecimento possa ser de proveito para os nossos inimigos, porquanto confiamos 

para vencer, não em preparativos mistérios, nem em ardis e estratagemas, senão em 

nosso valor e em nossa inteligência.
23

 

 

Não se pode deixar de lembrar, contudo, que a soberania popular ateniense era 

conferida tão somente para os cidadãos da Cidade/Estado, o que limitava seu exercício à 

pequena minoria de homens livres, vale dizer, estavam excluídos os metecos, os escravos e as 

mulheres. 
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Essa mácula na experiência democrática dos antigos gregos, certamente não 

obscureceu a grande herança deixada para a sociedade contemporânea, que ainda hoje procura 

incorporar o espírito daquela democracia direta no complexo modelo do Estado moderno. 

É importante registrar, por oportuno, que contemporaneamente ainda se podem 

encontrar sociedades convivendo com alguma espécie de democracia direta, em que o povo 

decide seus destinos através do exercício imediato do poder. Dita realidade é observada em 

alguns cantões da Suíça como "os dois Appenzell, Unterwald Alto e Unterwal Baixo, Glaris e 

Uri".
24

 Anualmente, os moradores das mencionadas regiões reúnem-se para decidir sobre 

assuntos de interesses dos cantões.  

O Landsgemeinde é a assembleia popular cantonal, aberta a todos os cidadãos que 

tenham direito de votar e, assim, participar diretamente da administração dos assuntos 

públicos. 

Comentando sobre a participação dos cidadãos suíços no processo popular direto, 

Dalmo de Abreu Dallari explica que: 

 

Durante séculos a Landsgemeinde foi o órgão supremo em todos os pequenos 

Cantões da Suíça central e oriental, começando a sua abolição no Século XIX. 

Trata-se de uma assembleia, aberta a todos os cidadãos do Cantão que tenham o 

direito de votar, impondo-o a estes o comparecimento como um dever. A 

Landsgemeinde reúne-se ordinariamente uma vez por ano, num domingo da 

primavera, podendo, entretanto, haver convocações extraordinárias (...). Há uma 

publicação prévia dos assuntos a serem submetidos à deliberação, podendo ser 

votadas proposições de cidadãos ou do Conselho Cantonal, remetendo-se a este 

todas as conclusões. A Landsgemeinde vota leis ordinárias e emendas à 

Constituição do Cantão, tratados intercantonais, autorizações para a cobrança de 

impostos e para a realização de despesas públicas de certo vulto, cabendo-lhe 

também decidir sobre a naturalização cantonal.
25
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Enfim, como experiência histórica, pondera Bonavides, a “democracia direta dos 

gregos foi a mais bela lição moral de civismo que a civilização clássica legou aos povos 

ocidentais”.
26

 

 

 

2.2.2 Democracia indireta ou representativa 

 

 

A democracia indireta ou representativa é experiência moldada no Estado 

moderno, em que a vontade popular ingressa na ordem jurídica de forma mediata, ou seja, por 

intermédio de representantes do povo. 

O poder político na democracia direta, nos moldes da experiência grega, era 

exercido imediatamente pela vontade do povo, sem a necessidade de interlocutores. Essa 

ordem democrática tornou-se imprópria e, de certa forma, impraticável no Estado moderno, 

fundado dentro de uma nova realidade geográfica, de conceitos e valores. 

Com efeito, razões pragmáticas podem justificar a necessidade do sistema 

representativo, como forma de organização democrática do poder no Estado contemporâneo, 

como por exemplo, as grandes dimensões territoriais, fruto da transmudação do Estado/cidade 

em Estado/nação, o contingente populacional e a nova percepção política assumida pelo 

homem moderno.  

Não se pode negar que o homem coevo, ao revés do cidadão ateniense, que 

desconhecia a vida civil e, outrossim, dedicava-se com exclusividade aos interesses públicos 

da pólis grega, apenas acessoriamente participa da vida política de seu Estado. É um homem 

preocupado com suas necessidades materiais, com suas obrigações profissionais, familiares e 

pessoais.  
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É inconteste, por conseguinte, que o Estado moderno, em virtude de vários fatores 

que o diferencia da pólis grega e que o torna peculiar diante dos modelos conhecidos alhures, 

não consegue mais se amoldar à técnica democrática experimentada pelos atenienses 

clássicos, sobretudo, pelo exercício imediato da vontade popular como forma de 

gerenciamento supremo da coisa pública, pelo menos, não como se praticou na Grécia antiga. 

Conforme relatado, a grande extensão territorial, o imenso contingente populacional, as 

complicadas relações sociais contemporâneas, dentre outros fatores, são marcas indiscutíveis 

da dificuldade, ou até impossibilidade do uso da técnica de conhecimento e captação da 

vontade dos cidadãos de forma direta.  

Evidentemente, essa realidade criou um obste para o regresso da democracia 

imediata. Por outro lado, parece indiscutível hodiernamente, pelo menos para os Estados que 

defendem o poder político como consectário natural da vontade popular, que um governo 

legítimo só o será através da manifestação soberana do povo, seja nas prósperas Repúblicas da 

Europa e da América do Norte, seja nas Monarquias Seculares do Reino Unido, da Suécia, do 

Japão, ou ainda nas nascentes e incipientes democracias latino-americanas. 

O poder, sob uma ótica puramente democrática, sempre será o reflexo da vontade 

do povo, materializada e exteriorizada por intermédio de um governo soberano. Desse modo, 

só há uma saída para se garantir um poder legítimo em condições de atender à complexidade 

social do Estado contemporâneo, vale dizer “um governo democrático de base 

representativa” 
27

, como bem acentuou Paulo Bonavides. 

A democracia representativa, outrossim, caracteriza-se como um complexo de 

instituições que põem regras à participação popular no processo político. É, portanto, uma 

forma mediata de exercício da vontade popular, cuja manifestação se dá por intermédio de 
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representantes indicados pelo corpo de eleitores, que compõe uma nação territorial e 

politicamente organizada. 

Essa representação popular, tão aludida pela doutrina constitucional moderna, vem 

estribada em um mandato político que constitui o elemento básico da democracia 

representativa. 

A outorga política instituiu a grande arca da aliança da democracia moderna, que 

vê no mandato eletivo a forma perfeita e legítima de exercício da força popular na 

administração do poder. É, assim, por intermédio dessa concessão representativa, que o povo, 

de forma oblíqua, defende suas convicções políticas, ideológicas e até religiosas dentro das 

complexas regras do poder coevo e, por conseguinte, confere legitimidade ao governo 

escolhido como gestor dos negócios estatais. 

O mandato representativo, não se deve deixar de lembrar, é invenção do 

Liberalismo burguês, como resposta à centralização do Absolutismo europeu do Século 

XVIII. Veio como uma forma de instituir um poder temporal e racional baseado na vontade 

popular, mas exercido por via de representantes livremente escolhidos. Foi, sem dúvida, um 

meio de assegurar os ideais políticos do novel Estado liberal, que defendia uma fulgente 

distinção entre Estado e sociedade e uma relação abstrata entre povo e governo, como bem 

definiu José Afonso da Silva: “O mandato representativo é criação do Estado liberal 

burguês, ainda como um dos meios de manter distintos Estado e sociedade, e mais uma forma 

de tornar abstrata a relação povo-governo”.
28

 

Malgrado a importância dada pelo professor José Afonso da Silva ao mandato 

político, críticas severas existem contra tal instituto, mormente pela desvinculação sabida 

entre os mandatários e os mandantes, quando aqueles são eleitos. 
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Goffredo Telles Júnior advoga a tese de que inexiste, em absoluto, um verdadeiro 

mandado no sistema representativo atualmente conhecido, uma vez que o mandato, de acordo 

com sua natureza jurídica, deve vincular o mandatário à vontade do mandante, sob pena de 

imediata revogação dos poderes outorgados. Hodiernamente, o eleito delibera e atua por sua 

própria vontade, sem qualquer vínculo de subordinação com quem lhe conferiu ditos poderes. 

Assim, apenas por ficção jurídica seriam representantes do povo.
29

 

Hans Kelsen também tece severas críticas ao sistema representativo, em razão da 

ausência de vinculação entre os interesses dos representados e a atuação dos representantes. 

Para referido autor, a caracterização de um verdadeiro mandato passaria pela obrigatoriedade 

dos mandatários executarem a vontade dos mandantes, sob pena destes cassarem os mandatos 

outorgados.30 

Finalizando sua retórica, Telles Júnior deduz que: 

 

Em verdade, o que acontece é o seguinte: embora sem mandato, destituídos dos 

poderes da representação autêntica, os parlamentares são chamados representantes 

para lembrar-lhes que se devem portar como se fossem, realmente, representantes e 

mandatários; como se a sua missão tivesse a natureza do mandato, cumprindo-lhes 

cuidar, em consequência, não de seus próprios interesses, mas dos interesses da 

coletividade. 

O que se deseja, como o poder sugestivo de uma palavra, é conseguir, na prática, o 

que, em teoria, não é possível demonstrar. O que se quer é que os parlamentares se 

conduzam como verdadeiros representantes! Que sua ação vise somente ao que lhes 

parecer ser, de fato, os interesses da Nação e do povo! 

No quadro de tais aspirações, proclamar que o regime político é representativo é 

firmar um preceito de dever, um princípio moral. A palavra representação é 

mantida por um motivo deontológico, designando o que deve ser, ou o que deveria 

ser, a simbolizar, portanto, um ideal político.
31
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Referida percepção também é sensibilizada por José Afonso da Silva, que assim 

acentua: 

Segundo a teoria da representação política, que se concretiza no mandato, o 

representante não fica vinculado aos representados, por não se tratar de uma relação 

contratual; é geral, livre, irrevogável em princípio, e não comporta ratificação dos 

atos do mandatário. Diz-se geral, porque o eleito por uma circunscrição ou mesmo 

por um distrito não é representante só dela ou dele, mas de todas as pessoas que 

habitam o território nacional. É livre, porque o representante não está vinculado aos 

seus eleitores, de quem não recebe instruções alguma, e se receber não tem 

obrigação jurídica de atender, e a quem, por tudo isso, não tem que prestar contas, 

juridicamente falando, ainda que politicamente o faça, tendo em vista o interesse na 

reeleição (...). É irrevogável, porque o eleito tem o direito de manter o mandato 

durante o tempo previsto para sua duração, salvo perda nas hipóteses indicadas na 

própria Constituição.
32

 

 

Paulo Bonavides analisa essa desvinculação, existente entre representantes e 

representados, sob a visão teórica da duplicidade do sistema representativo, enfatizando que: 

 

A duplicidade foi o ponto de partida para a elaboração de todo o moderno sistema 

representativo, nas suas raízes constitucionais, que assinalam o advento do Estado 

liberal e a supremacia histórica, por largo período, da classe burguesa na sociedade 

do Ocidente. Com efeito, toma-se aí o representante politicamente por nova pessoa, 

portadora de uma vontade distinta daquela do representado, e do mesmo passo, 

fértil de iniciativa e reflexão e poder criador. Senhor absoluto de sua capacidade 

decisória, volvido de maneira permanente – na ficção dos instituidores da moderna 

ideia representativa – para o bem comum, faz-se ele órgão de um corpo político 

espiritual – a nação, cujo querer simboliza e interpreta, quando exprime sua 

vontade pessoal de representante.
33

 

 

Criticando o modelo de democracia representativa, Rousseau alfineta: 

 

A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser 

alienada; consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa: 

ou é a mesma, ou é outra – não existe meio termo. Os deputados do povo não são, 

pois, nem podem ser os seus representantes; são simples comissários, e nada podem 

concluir definitivamente. Toda lei que o povo não tenha ratificado diretamente é 

nula, não é lei. O povo inglês pensa ser livre, mas está redondamente enganado, 

pois só o é durante a eleição dos membros do Parlamento; assim que estes são 

eleitos, ele é escravo, não é nada. Nos breves momentos de sua liberdade, pelo uso 

que dela faz bem merece perdê-la.
34
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Essa visão rousseauniana critica, sobretudo, o conceito de liberdade política do 

Estado pós-absolutista, pois afirma que o homem na democracia representativa só é livre 

quando deposita seu voto na urna. Após esse ato, volta a ser escravo, não representando mais 

nada para o poder político da nação.
35

 

Mencionada discussão é a essência desta obra, o seu núcleo vivo, e, malgrado 

topograficamente essa dialética só venha a ser travada mais a frente, não se poderia deixar de 

refletir sobre a exposição feita, que de forma lúcida, trouxe à baila uma das mazelas do 

sistema representativo, materializada na desvinculação dos representantes do povo com as 

propostas apresentadas aos representados. E mais gravemente com a defesa dos interesses dos 

titulares legítimos do poder político.  

Doutra banda, deve-se alertar que a democracia representativa não se encontra 

restrita ao processo eleitoral que elege os representantes do povo, seja para quais poderes for. 

Se assim não fosse, povos como o espanhol, o belga, o japonês, o inglês, o norueguês, o 

sueco, o australiano, o canadense, o luxemburguês, o neozelandês, o finlandês, o alemão, o 

dinamarquês, e tantos outros, simplesmente não teriam soberania popular, nem cidadania, 

nem democracia! E isto porque nenhum deles elege diretamente o Chefe do Estado ou o 

Chefe do Governo, em que pese elegerem seus Parlamentos por intermédio da 

representatividade da democracia indireta. No entanto, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) classifica quase todos eles como as mais avançadas democracias do mundo. E a 

soberania popular é o elemento indispensável à democracia. 

A democracia, portanto, deve transcender à escolha direta dos chefes dos poderes 

estatais, para, outrossim, tutelar um complexo de interesses e instituições políticas, cujo 

objetivo é a defesa da vontade popular como o único e legítimo meio de exercício do poder. 
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Essa percepção de que a política vai além do voto é, definitivamente, fundamental para o 

Estado contemporâneo. 

 

 

2.2.3 Democracia semidireta 

 

 

Dentro dessa divisão tradicional de democracia, a última forma conhecida é a 

semidireta, que busca aproximar à representativa, exercida de forma oblíqua, da direta, ou 

seja, a que a força popular é observada de forma imediata, sem a intersecção de mandatários. 

A democracia direta, eleita como a maior herança da Grécia antiga para o 

Ocidente, não atende mais aos anseios e à complexidade do Estado moderno, conforme acima 

demonstrado. Por outro lado, a indireta, aquela em que o povo apenas mediatamente participa 

da gestão da coisa pública, pois empenha seus interesses a representantes eleitos livremente, 

entra em decadência com a tergiversação dos ideais defendidos pelas Revoluções Burguesas 

do Século XVIII. 

Nesse sentido, escreve Bonavides: 

  

Assim, com o declínio da doutrina da soberania nacional, com o amolecimento do 

poder político da burguesia, com a queda de prestígio das instituições democráticas 

organizadas em moldes aristocráticos, com a ascensão política e social da classe 

obreira, a crise cada vez mais intensa deflagrada nas ralações entre o Capital e o 

Trabalho, a propagação paralela e não menos influente das teses do igualitarismo 

democrático da Revolução Francesa, o ideário novo da participação aberta de todos 

– fora de quaisquer requisitos de berço, fazenda, capacidade e sexo – a pressão 

reivindicante das massas operárias e a expansiva catequese dos ideólogos 

socialistas, minou-se lenta e irremediavelmente o sistema representativo de feição 

liberal.
36

 

 

A democracia semidireta, outrossim, veio como um exercício de confluência entre 

as formas clássicas da democracia indireta, baseadas na vontade autônoma e independente do 
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mandatário, e o modelo grego de democracia direta, em que a vontade popular é executada 

diretamente pelo povo, sem a interseção de representantes. Seria, assim, um meio termo entre 

um e outro modelo.  

Na democracia direta, o consciente coletivo direciona os destinos políticos de cada 

sociedade, ao passo que, no modelo representativo tradicional, apenas ficticiamente a vontade 

popular é executada, uma vez que o mandatário não está subordinado juridicamente às 

pretensões de seus eleitores. É o que se convencionou chamar de mandatos autônomos, ou 

seja, como se encontram totalmente desprovidos de coercibilidade, ditam apenas normas 

reservadas ao patrimônio moral do representante, que, em tese, devem conduzir-se, no 

exercício de sua função política, como interlocutor da vontade dos representados. Isso 

teoricamente, pois na prática tem-se verificado uma verdadeira disparidade entre a vontade do 

outorgante e a ação do mandatário. 

Tal discrepância não se mostrou benéfica para as democracias modernas, o que 

ocasionou severas críticas contra sua prática. Goffredo Telles Júnior, em suas ilações, afirma: 

 

Forçoso é reconhecer que a experiência política dos dois últimos séculos 

demonstrou que a falta de um vínculo permanente entre o povo e seus legisladores 

vem acarretando, ao longo do tempo, a formação de Parlamentos cada vez mais 

divorciados da vontade e dos anseios da população. Sem verdadeiros delegados do 

povo real, dos grupos e categorias sociais, sem representantes dotados de mandato 

autêntico, os Governos, nas Democracias clássicas, passaram a padecer de um mal 

íntimo, e às vezes, a corromper-se. Legislativos negligentes, frequentemente 

apáticos, insensíveis, causaram a degradação ética de regimes, e deram motivo para 

o progresso e ilegal avanço de Executivos afoitos e pouco escrupulosos.
37

 

 

Daí a irrepreensível conclusão de Paulo Bonavides: “o poder é do povo, mas o 

governo é dos representantes, em nome do povo: eis aí toda a verdade e essência da 

democracia representativa”.
38
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Com efeito, o advento da democracia semidireta impôs aos teóricos do 

Liberalismo a heterogeneidade e a complexidade das fontes do direito. O conhecimento 

popular, fonte de todo o poder e, por conseguinte, de toda e qualquer norma jurídica, 

levantou-se unido e convicto de seus propósitos contra essa ficção da representatividade 

política da democracia indireta clássica.  

As casas legislativas, nesse diapasão, vistas como a grande arena da democracia 

indireta, local onde o sistema representativo alcança seu ideário de poder, apresentam 

esgarçamento no seu tecido ideológico, passando a defender caprichos e interesses escusos 

dos mandatários populares, que se afastam técnica e politicamente de suas funções 

institucionais, que é difundir e defender a vontade soberana e legítima do povo. Ditos fatores 

geraram indeléveis chagas no coração do Estado democrático moderno. 

O grande desafio, diante dessa sombria realidade, era descobrir “a fórmula 

constitucional de assegurar a permanente penetração do pensamento e da vontade dos 

governados nas decisões dos governantes” 
39

, como bem acentuou Goffredo Telles Júnior. 

Percebeu-se, assim, que era possível fundar instituições, dentro dos sistemas 

democráticos conhecidos, que se acomodassem em um meio termo entre o modelo imediato e 

o mediato de exercício do poder, ou seja, que preservasse o sistema representativo, mas que 

este fosse temperado com influxos da participação direta do povo no governo. 

Com efeito, no modelo de democracia semidireta, ao revés do que ocorre na 

indireta, a participação popular no exercício do poder é alienada apenas parcialmente. Assim, 

malgrado seja assegurada a representatividade como forma de expressão legítima do poder, o 

influxo semidireto garante ao povo o direito de impor sua vontade nos assuntos sociais 

relevantes. 
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Como salientou Paulo Bonavides, “a soberania está com o povo, e o governo, 

mediante o qual essa soberania se comunica ou exerce, pertence por igual ao elemento 

popular nas matérias mais importantes da vida pública”.
40

 

Ora, o poder constituinte, como reflexo da soberania popular, só é legítimo quando 

fundado na vontade reunida de cada cidadão. Esta máxima explica porque a democracia nada 

mais é do que a exteriorização por excelência das faculdades plenas do povo se autogovernar, 

ou pelo menos de participar ativamente do gerenciamento da coisa pública. 

Essa possibilidade de participação popular no governo, através de determinadas 

instituições da democracia semidireta, como o referendum, o plebiscito, a iniciativa, o veto 

popular, o recall e o abberufungsrecht, garante a interferência da soberania direta nos 

institutos da representação clássica, ou seja, a vontade popular, exercida de forma imediata, 

como expressão máxima e suprema da nação. 

O povo na democracia semidireta não é mero eleitor, convocado periodicamente 

para depositar o voto na urna, antes um comparte nos processos decisórios da nação. O 

contributo popular é força cogente da engenharia democrática, fonte suprema de legitimidade, 

não mero standard da lei. De modo que, o cidadão da democracia participativa exerce função 

dinâmica dentro do sistema, elegendo, legislando e fiscalizando os atos de governo. 

O referendum, com efeito, consiste em uma consulta pública para a consolidação, 

no ordenamento jurídico, de uma emenda constitucional ou o ingresso de uma lei ordinária 

que tenha reflexo ou relevância para o interesse público. Essa consulta deve suceder o ato 

normativo, a fim de que seja ratificado ou rejeitado pela deliberação popular. 

O plebiscito, conforme afirma Dallari, baseia-se “numa consulta prévia à opinião 

popular. Dependendo do resultado do plebiscito é que se irão adotar providências 

legislativas”.
41
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A iniciativa confere a possibilidade do cidadão propor emenda constitucional ou 

projeto de lei, desde que pretendida por um certo número de eleitores. Divide-se em iniciativa 

direta, quando proposta pelos próprios eleitores, e indireta, quando confere aos Parlamentos 

estaduais a possibilidade de deliberação prévia, antes de encaminharem o projeto de lei ao 

Legislativo federal.  

Pelo veto popular fica assegurado aos eleitores, após aprovação de uma lei pelo 

Poder Legislativo, a possibilidade de proibirem a vigência da mesma. Ou, de outro modo, que 

esta norma seja submetida à aprovação popular. “O veto é a faculdade que permite ao povo 

manifestar-se contrário a uma medida ou lei, já devidamente elaborada pelos órgãos 

competentes, e em vias de ser posta em execução”.
42

 

E acrescenta Bonavides: 

 

Certo número de cidadãos, em determinado prazo, exercendo direito constitucional, 

pode fazer com que uma lei já publicada seja submetida à aprovação ou rejeição do 

corpo eleitoral. 

Quando após a publicação da lei expira o prazo no qual a consulta ao povo poderia 

ser requerida ou provocada, admite-se que a lei está perfeita, “aplicando-se por si 

mesma”.
43

 

 

O recall, instituto da democracia semidireta dos norte-americanos, tem aplicação 

em duas hipóteses: para anular a eleição de algum mandato proveniente de outorga eletiva ou 

para atacar uma decisão judicial sobre constitucionalidade de leis. 

“O abberufungsrechté a forma de revogação coletiva. Aqui não se trata, como no 

recall, de cassar o mandato de um indivíduo, mas o de toda a assembleia”.
44

 Assim, 

requerida a dissolução do parlamento, que deve observar o número mínimo de eleitores 

previstos, será a pretensão submetida à votação popular que, acatando o requerimento, sempre 
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em consonância com o quórum prenunciado, dissolverá o corpo legislativo. Mencionada 

experiência é admitida em sete cantões e um semicantão suíços. 

Tais institutos, consoante demonstrado, serviram para abrandar a rigidez da 

democracia representativa clássica e devolver, pelo menos parcialmente, o exercício do poder 

constituinte aos seus reais titulares. 

Várias democracias ocidentais gozaram da participação popular dentro de seus 

sistemas representativos, tendo sido a Suíça, indiscutivelmente, o seu grande chafariz, ou seja, 

seu berço tradicional. De lá se irradiou para toda a Europa, existindo vestígios na Alemanha, 

através da Constituição de Weimar e, mais timidamente, na França, nas Constituições de 1793 

– que não chegou a vigorar – e 1852, bem como no Ato Adicional do Império de 1815.
45

 

Registre-se, contudo, que os Estados Unidos da América já usavam alguns 

institutos da democracia semidireta desde o Século XVIII, malgrado sua Constituição não a 

tenha recepcionado em nível federal. Entretanto, deixou reservado para os Estados-membros 

essa possibilidade, o que vem sendo sistematicamente utilizado. 

Por outro lado, é imperioso salientar que os institutos semidiretos, após seu apogeu 

nas primeiras três décadas do século próximo passado, sobretudo, no período intercalado entre 

as duas Grandes Guerras Mundiais, não se mostraram totalmente preparados para resolver as 

mazelas do sistema representativo clássico, o que, de certa forma, frustrou o pensamento 

rousseauniano que havia escrito, já no Século XVIII, repita-se mais uma vez, que “os 

deputados não são nem podem ser representantes do povo; são apenas seus comissários; 

nada podem concluir em maneira definitiva [...]. Toda lei que o povo pessoalmente não haja 

ratificado é nula: não é lei”.
46

 

Ora, as grandes e profundas revoluções decorrentes do avanço da ciência, das 

técnicas de exercício da democracia, do desenvolvimento da tecnologia de comunicação de 
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massa, o surgimento de novos conflitos sociais, enfim, as suntuosas mudanças ocorridas na 

segunda metade do século passado, bem como o pouco efeito prático verificado na 

experiência do governo semidireto, conduziu a sociedade de então a lançar-se novamente em 

busca de novos instrumentos democráticos que respondessem às insatisfações ainda 

percebidas com a democracia semidireta. 

Esse instrumento veio na figura dos partidos políticos, mecanismo por via do qual 

o povo, organizado em seguimentos ideológicos, participa do processo democrático 

canalizando sua vontade soberana e legítima. 

Tal sensibilidade social foi genialmente descrita pelo professor Paulo Bonavides, 

para quem: 

 

Após a segunda conflagração mundial, o constitucionalismo contemporâneo fez 

emprego muito mais sóbrio das técnicas de intervenção popular direta. Arrefeceu o 

entusiasmo que rodeara a democracia semidireta. As esperançosas e infatigáveis 

vistas do sistema democrático se volvem de presente para uma nova panaceia em 

que vemos inflamar-se a fantasia de cada povo: a panaceia dos partidos políticos. 

A confiança que estes de último têm recebido no exercício de uma missão para a 

qual todos os povos democráticos hão delegado a parte mais considerável de suas 

forças, mostra claramente que o século político parece pertencer hoje aos partidos. 

Deixou de pertencer ao povo como massa numérica na anárquica e duvidosa 

expressão de seu voto direto e plebiscitário para pertencer ao povo-organização, o 

povo-massa, cuja vontade se enraíza e canaliza, pois através dos condutos 

partidários.
47

 

 

O partido político se tornara tão necessário para a consolidação da democracia 

contemporânea, após a experiência de governo semidireto, que passou a ser o grande condutor 

político dos vetores sociais de massa.  

Luciano Gruppi, comentando a importância dada aos partidos políticos por Karl 

Marx, diagnostica uma função especial predestinada aos partidos, que seria a de difundir uma 

consciência política dentro dos diversos segmentos da sociedade civil, com vistas a conduzir o 

eco da democracia a todos os cidadãos. Assim, assevera que é “uma tarefa do partido 
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descobrir esse caroço sadio (o caroço racional, diria Marx), liberá-lo de sua casca e elevá-lo 

ao nível de uma consciência científica da realidade”.
48

 

O partido é o elemento decisivo da formação da hegemonia da classe operária. 

Não é possível uma hegemonia da classe operária sem o partido, pois este unifica a ação e o 

pensamento, unifica a filosofia instintiva (presente na ação) com a filosofia consciente (que 

deve ser adquirida), fornecendo a perspectiva, a visão do conjunto.
49

 Essa era a percepção do 

partido político na visão do Estado operário marxista. 

Karl Marx chegou inclusive a defender o partido político como o moderno 

Príncipe, numa alusão histórica a obra que consagrou Maquiavel. Marx entendia que o 

príncipe moderno não era mais um indivíduo, mas uma inteligência e uma vontade coletiva, a 

personificação de uma grande vontade coletiva. Portanto, o partido político, nos dias atuais, 

seria o príncipe de outrora. 

Gramsci vê no partido um elemento de consciência e de direção. Em razão dessa 

característica, destaca três níveis básicos em todos eles: “um dos dirigentes, muito restrito, em 

nível nacional; outro da base, que adere principalmente por entusiasmo e por fé; e um nível 

intermediário, que mantém em contato os dois primeiros” 
50

. E finaliza dizendo que esses 

elementos são indispensáveis para a existência de um partido. Logo, sem a presença de 

qualquer um deles, a facção simplesmente não existe. 

É certo que o partido político ingressou nos regimes políticos do Século XX, como 

uma instituição indissociável para o exercício do poder. Foi, sem dúvida, o grande bastião da 

sociedade organizada, do povo-organização, seja nas democracias ocidentais ou nas tiranias 

percebidas mundo afora. Serviu como irremediável canalizador das insatisfações das massas 
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economicamente inferiores, com o modelo burguês de democracia, baseado numa 

organização política aristocrática. Enfim, foi o grande condutor ideológico da vontade 

coletiva, muitas vezes até das minorias, como nos sistemas totalitários.   

Registre-se, por fim, que o partido político, malgrado tenha contribuído para o 

processo de dinamização e aperfeiçoamento dos princípios de organização democrática, 

também não conseguiu superar, em sua plenitude, as moléstias morais do governo popular. 

Ao revés, passou a ser manipulado por interesses escusos e conflitantes com a vontade 

coletiva. O principal reflexo dessa realidade foi a descrença generalizada nos partidos, 

impondo, por conseguinte, uma determinada reversão aos institutos da democracia semidireta, 

como se pode observar, por exemplo, na Constituição Federal do Brasil, que consagrou em 

seu corpo instrumentos políticos do governo participativo (artigo 14, incisos I, II e III). 

 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA DEMOCRACIA PARA A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 

POLÍTICA DO OCIDENTE 

 

 

A identidade cultural de um povo representa o seu traço característico, a sua 

expressão mais eloquente, o símbolo dos hábitos, dos costumes, das crenças, das ideologias, 

do padrão social e da organização político-jurídica. Proclama o formato das relações 

familiares, profissionais e éticas, bem como de relacionamento perante a comunidade 

internacional. Enfim, assenta a radiografia geral de uma comunidade dentro da particularidade 

e historicidade inerente a cada civilização. 

Sem pretender fazer uma análise profunda das características culturais de cada 

povo, até porque esta não é a proposta deste trabalho, mas observando, dentro de uma visão 

meramente empírica, o traço que distingue um determinado povo de outro, poder-se-ia 



 38 

pincelar que a organização social coletiva e tribal é marca dos povos primitivos; os gregos 

antigos tinham a política como fator de distinção de sua sociedade; os romanos encontravam 

nas conquistas e na formação militar a linha característica de sua cultura; em tempos mais 

remotos, os portugueses eram sinônimos de grandes navegadores; os ingleses de mercadores; 

aos franceses a sofisticação; aos americanos a praticidade e a organização político-jurídica; o 

consenso social certamente representaria o brasileiro, parando, portanto, nestes exemplos, 

para não desvirtuar a pretensão do estudo. 

Essas rápidas referências buscam demonstrar que a complexidade das relações 

sociais experimentadas por cada povo, no curso da História, são impressões digitais da forma 

de organização sócio-política vivida por eles, particularizando, assim, o modo de ser e estar de 

cada um. 

Todavia, malgrado essa identidade os individualizem, demonstrando o 

vanguardismo de uns e o tradicionalismo de outros, o viés militar ou postura pacífica, a 

preponderância política ou a sofisticação social, enfim as idiossincrasias de cada qual, não 

resta dúvida que todos os ocidentais, especialmente os de matizes europeia e americana, têm 

uma linha cultural que os aproximam e os fazem filhos do mesmo tronco civilizatório, ou seja, 

a formação político-jurídica na democracia.  

A democracia a é linguagem que faz gregos entenderem o latim, insulares 

conviverem com continentais, common law influenciar e receber influência do romano-

germânico, enfim é a cultura democrática que permite a superação das particularidades, para a 

formação de uma identidade político-jurídica transnacional ocidental de base axiológica e 

ética fundada na soberania popular.  

Esse alinhamento remonta o surgimento da ideia de Ocidente e Oriente, quando os 

gregos resistiram bravamente aos avanços militares persas (490 a.C.), sob o comando de 

Dario e, posteriormente, de Xerxes, e afastaram a ameaça oriental, definindo, desde então, o 
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sentimento de Ocidente e Oriente. O entrechoque cultural levou ambos os lados a ignorar os 

valores um do outro, por entenderem exóticos, permitindo, com isso, que a democracia 

ateniense florescesse apenas no Ocidente
51

. As consequências desse fato histórico foram o 

surgimento da cultura política racional nos povos identificados, geográfica e politicamente, 

com os fundamentos da Grécia antiga. 

Nesse enredo, buscar-se-á demonstrar a influência da democracia na formação da 

identidade política do Ocidente e como traço de união para povos cujas etnias, moldadas na 

miscigenação de indígenas, europeus, africanos e orientais, apresentam traços que lhes unem. 

Tem ainda a intenção de servir como arrimo para a discussão que será travada 

mais a frente, sobre a crise do padrão liberal-burguês de democracia representativa, espraiada 

em todas as experiências democráticas contemporâneas, e a necessidade de ampliação, cada 

vez mais substancial, da participação popular nos atos de governo, como forma insubstituível 

de legitimação do poder político. 

“A democracia é a pior forma de governo imaginável, à exceção de todas as 

outras que foram experimentadas”.
52

 Esta frase, cunhada pelo o estadista inglês Winston 

Churchill, há sete décadas, esmerou a importância e os limites políticos da democracia para o 

mundo civilizado, mormente para a formação de uma identidade político/cultural que vem 

aprimorando diuturnamente o poder como reflexo da vontade soberana e inalienável do povo.  

O poder é a forma por excelência de expressão da vontade do homem, enquanto 

ser pertencente a uma coletividade politicamente organizada. É através do poder político que 

a sociedade contemporânea, vista dentro da particularidade de cada nação, tem mobilidade e 

autoridade e, dessa forma, independência e respeito na comunidade internacional. 
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As sociedades primitivas, sobretudo as que preexistiram ao desenvolvimento da 

escrita, não tinham a noção de vontade política como forma de expressão soberana da 

aspiração popular. Desconheciam, por tal motivo, a concepção de comunidade organizada por 

meio de um complexo de normas jurídicas delimitadoras de condutas e disciplinadoras de 

interesses. Por conseguinte, as relações sociais desses tempos eram estribadas por laços 

puramente instintivos, especialmente pela necessidade constante de sobrevivência, já que o 

homem ainda não havia sacramentado sua superioridade, como ser que age sob o influxo da 

razão no mundo animal. 

Sabe-se que as primeiras sociedades estruturadas em clãs, não eram organizadas 

politicamente, ou seja, não existia um território delimitado, uma estrutura administrativa com 

competências e hierarquias, nem muito menos exército ou opressores e oprimidos.  

Os meios de produção eram coletivos, dispensando cada indivíduo seu esforço 

pessoal para servir a toda a comunidade. Em face disso, o que era gerado em decorrência da 

atividade produtiva, até então consubstanciada na caça e na pesca, servia para satisfazer as 

necessidades essenciais de toda a tribo, de modo que não havia razão para estoques de 

excedentes de bens. 

As obrigações eram divididas de acordo com as características de cada um, ficando 

para os homens a obrigação de caçar e pescar, uma vez que eram dotados de maior vigor 

físicos, enquanto as mulheres cuidavam da prole e do bom relacionamento na comunidade. 

A sociedade gentílica é um exemplo desses tempos, quando o homem ainda não 

convivia diante da polarização de dominantes e dominados, opressores e oprimidos. A 

dificuldade a ser vencida, em face disso, era relacionada unicamente com as forças naturais. 

O surgimento da propriedade privada, com efeito, fez nascer duas classes bem 

distintas dentro da sociedade, vale dizer, a que tem o domínio da propriedade (proprietário), 

logo, dos meios de produção, e a que é subordinada àquela, subjugada, em face disso, às 
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regras impostas. Neste sistema, surgem as mais diversas formas de exploração do homem, 

como, por exemplo, a escravidão, em que os vencidos em campos de batalhas, como forma de 

punição, eram avassalados pelos vitoriosos. 

É inegável que essa realidade fecundou um novo desafio para o homem, que 

passou a conviver com duas forças complexas e imperativas. Uma proveniente das 

intempéries da natureza e outra da veleidade humana. As dificuldades naturais, que por 

milênios atormentaram o homem primitivo, começam a ceder espaços para os estorvos 

opressivos da classe dominante. 

A democracia, como exercício do poder político pelo povo, só viria a surgir na 

Grécia clássica aproximadamente no século V a.C,
53

 especificamente na Cidade/Estado de 

Atenas, apresentando uma forma peculiar de gestão da coisa pública, fulcrada na vontade da 

maioria dos cidadãos atenienses. 

Com efeito, o processo de aprimoramento da democracia vem sendo objeto de 

preocupação e de discussão desde aqueles tempos, já que o modelo idealizado, de forma 

genuína, pelos gregos, instituiu uma forma de gestão pública em que os cidadãos reunidos na 

ágora, que era uma espécie de assembleia popular, decidiam toda a matéria de interesse 

público. Era uma forma de democracia direta, exercida imediatamente, sem a necessidade de 

representantes, em que os cidadãos praticavam a plena soberania legislativa, executiva e 

judicial. Como se sabe, os atenienses clássicos foram os primeiros a estabelecer um governo 

gerenciado pela força da soberania popular, em que pese o seu sentido de democracia fosse 

resumido ao conceito de cidadania que tinham, ou seja, apenas aquelas pessoas consideradas 

cidadãs de Atenas, o que representava uma ínfima minoria de homens livres, podiam 

participar das assembleias públicas. 

                                                 
53

 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 6. ed., rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

4.  



 42 

Com o apogeu do grande Império Romano e a prática do cesarismo como forma de 

governo por excelência dos imperadores latinos, os ideais democráticos atenienses ficaram 

um pouco esquecidos, em que pese alguns de seus institutos terem sido consagrados, de forma 

muito tímida, é verdade, ainda no Império dos Césares, onde se estabeleceram mecanismos de 

interditos, visando assegurar os direitos individuais em face do arbítrio estatal. 

A Lei das XII Tábuas foi, efetivamente, um texto escrito que consagrou a 

liberdade, a propriedade e a proteção aos direitos dos cidadãos. Talvez tenha sido o primeiro 

documento histórico a assegurar princípios substancialmente democráticos. O veto do tribuno 

da plebe contra ações injustas dos patrícios em Roma e a lei de Valério Publícola (para muitos 

o antecedente legítimo do habeas corpus), que proibia penas corporais contra cidadãos, 

também foram exemplos de institutos democráticos no Império Romano.
54

 

Contudo, foi na Idade Média que, efetivamente, os princípios democráticos 

voltaram a inspirar o Velho Continente, surgindo, nessa época, vários documentos jurídicos 

que visavam proteger os cidadãos dos abusos praticados pelos reinos absolutistas europeus. 

Nessa perspectiva, apareceram as leis fundamentais do Reino, vindas da Grã-Bretanha, que 

limitava o poder do monarca; os pactos, os forais e as cartas de franquias, que protegiam 

direitos individuais. O mais conhecido de todos esses documentos foi a Magna Charta 

Libertatum da Inglaterra, assinada em 15 de junho de 1215. De natureza feudal e não 

constitucional teve como finalidade proteger somente os barões e os homens livres. 

A Magna Carta, outorgada por João sem Terra, garantiu, dentre outras, a liberdade 

da Igreja da Inglaterra; restrições tributárias; proporcionalidade entre delito e sanção; previsão 

do devido processo legal; livre acesso à justiça; liberdade de locomoção e livre entrada e saída 

do país.
55
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Além da Magna Charta Libertatum, a Inglaterra elaborou outros estatutos 

assecuratórios dos direitos fundamentais (incipientes da democracia) como a Petition of 

Rights de 1628 (carta elaborada pelos membros do parlamento, e dirigida ao monarca, que 

pedia o reconhecimento de direitos e liberdades para os súditos de sua majestade); o Hábeas 

Corpus Amendment Act de 1679 (reforçou as reivindicações de liberdade, enfatizando as 

liberdades individuais e suprimindo as prisões arbitrárias) e o Bill of Rights de 1689 

(afirmação da supremacia do parlamento e surgimento da monarquia constitucional Inglesa 

submetida à soberania popular). Não são declarações tão modernas quanto as que surgiram 

durante a Revolução Americana e Francesa, pois se baseavam mais em regras 

consuetudinárias. Porém, são embriões históricos da democracia como único e legítimo meio 

de exercício do poder político.
56

 

Maquiavel, através de O Príncipe, reproduziu, séculos antes das Revoluções 

Inglesa, Americana e Francesa, a substância dos princípios democráticos para uma sociedade 

politicamente soberana, expondo em suas reflexões que: 

 

quando se conquistam estados que se governam por suas próprias leis e vivem em 

liberdade, [...] quem se tornar senhor de uma cidade acostumada à liberdade e não a 

destruir, não há dúvida, será destruído pelo seu povo. Essas cidades, na rebelião, 

terão sempre como bandeira o facho da liberdade e suas antigas leis, que não 

esquecem por mais que o tempo passe e por mais benefícios que recebam.
57

 

 

Os Séculos XVII e XVIII, por seu turno, mostrariam para o mundo, através dos 

ideais albergados na doutrina de filósofos como John Locke, Rousseau e Montesquieu, dentre 

outros, que a soberania popular, materializada através de um regime político democrático, 

deveria ser o caminho natural das nações civilizadas, uma vez que o fundamento de todo o 
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poder político estaria na expressão soberana do povo e não numa hipotética dádiva 

transcendental. 

Ditos princípios serviram de escabelo para a Declaração de Direito do Bom Povo 

da Virgínia, em 12.01.1776, que foi uma das treze colônias inglesas na América a declarar a 

sua independência do Reino Unido, e para a Declaração de Independência dos Estados Unidos 

da América, de autoria de Thomas Jefferson, que, juntos, constituíram os primeiros 

documentos políticos autênticos a assegurarem os princípios democráticos, fundados na 

soberania popular, como fundamento de um Estado Democrático de Direito. Alguns dos 

ideais insculpidos nestes documentos foram: a liberdade, a igualdade, a soberania do povo, a 

separação do poder executivo e do poder legislativo do judiciário, eleições livres e periódicas, 

a defesa nos processos criminais, vedação de multas e castigos cruéis, liberdade de credo, etc. 

José Afonso da Silva resume o significado dessas declarações quando diz: 

 

[...] a Declaração se preocupara com a estrutura de um governo democrático, com 

um sistema de limitação de poderes. Os textos ingleses apenas tiveram por 

finalidade limitar o poder do rei, proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do rei 

e firmar a supremacia do parlamento.
58 

 

A Declaração Norte Americana (1787) dependeu, para entrar em vigor, da 

ratificação de pelo menos nove dos treze Estados independentes e para tanto foi exigida a 

incorporação de uma carta de direitos, em que era garantido o fundamento do Estado 

americano, com previsão de direitos como a liberdade de religião e culto, de palavra, de 

imprensa, direito de petição, garantia do direito de propriedade, etc.
59

 

Enquanto a América conseguia reconhecimento internacional em razão da 

separação anunciada do Reino Unido, a Europa fervilhava com a queda da Bastilha, símbolo 
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da Revolução que universalizou os princípios democráticos da liberdade, igualdade e 

fraternidade. 

Não se pode negar que a decapitação da Idade Média, com a queda do 

Absolutismo, fertilizou a sociedade francesa para o surgimento de uma nova era, cujo pálio 

das discussões circundava em valores que buscava resgatar os padrões axiológicos da 

antiguidade clássica, ou seja, a razão como fonte de todo o poder temporal. 

Certamente, o grande pilar ideológico para o resgate desses valores históricos e o 

principal levante filosófico do Estado moderno, foi o movimento iluminista surgido na Europa 

entre os Séculos XVII e XVIII, sobretudo pela defesa intransigente da ideia de que o homem 

deveria ser o centro das discussões políticas e o único veículo legítimo do poder. 

Ditos vetores sociais serviram de prumo para a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, durante a Assembleia Constituinte Francesa em 1789, quando foi 

proclamada a plena libertação do homem do julgo totalitário de outrora. No seu texto, foram 

consagradas a liberdade, a igualdade, a propriedade e a legalidade, no entanto, as liberdades 

de reunião e de associação não foram reconhecidas, haja vista que tal documento ainda 

possuía uma acepção muito individualista. 

As declarações do Século XX, por sua vez, expressaram com clareza o 

universalismo (direitos fundamentais se estendem a todos) e o socialismo (defesa dos direitos 

ligados ao social, à propriedade). 

Todos esses documentos políticos serviram de base para a formação de uma 

consciência mundial sobre a necessidade de se garantir a todas as nações, a democracia como 

forma máxima de expressão da vontade popular. Nesse sentido, surgiram organismos 

científicos internacionais para a defesa desses direitos, como exemplo, pode-se citar a Carta 

das Nações Unidas e, posteriormente, a Declaração Universal dos Direitos do homem. 
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Todavia, o grande legado dos filósofos políticos do Século XVIII foi conduzir o 

Ocidente, inebriado com a derrubada do absolutismo e com a assunção da razão como 

resposta para o poder político, a insculpir em suas constituições os ideais que albergaram as 

Revoluções Americana e Francesa, enquanto o Oriente, refratário a tais mudanças, 

permaneceu encaixilhado na fortaleza do obscurantismo da Idade Média, com sua visão de 

poder emergido das fronteiras que transcendem o além. 

Malgrado o tirocínio ateniense, a história tem trazido testemunhos de experiências 

malsucedidas, ou até mesmo pungentes para a humanidade, de exercício do poder através da 

força, em detrimento da soberania popular. Tais situações, sempre verificadas à míngua da 

vontade coletiva, são realidades de Estados autoritários, em que a vontade do poder público é 

dirigida por uma pessoa (tirania) ou por uma minoria (oligarquia) insensíveis aos reclamos da 

grande maioria. 

A democracia, por outro lado, abeberada de princípios universais de valorização 

do homem, enquanto ser individuado, e do cidadão, visto como ente da sociedade dentro de 

uma axiologia humanista, geralmente é tratada como infortúnio social e proclamadora da 

desordem, tendo, por tal razão, que ser desprezada e extirpada da cultura popular diante da 

insensatez desses governos instituídos à margem da legitimidade. 

O certo é que a democracia não é um fim em si, mas um conjunto de meios e 

instrumentos “de realização de valores essenciais de convivência humana, que se traduz 

basicamente nos direitos fundamentais do homem, [...] mantido sempre o princípio básico de 

que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do povo”.
60
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Paulo Bonavides, nesse influxo, declara que a democracia, como fundamento 

máximo da expressão popular, “trata-se da melhor e mais sábia forma de organização do 

poder, conhecida na história política e social de todas as civilizações”.
61

 

Na crítica afinada e substancial de Hans Kelsen, citada por Paulo Bonavides, “a 

democracia é sobretudo um caminho: o da progressão para a liberdade”.
62

 

A eloquência política de Abram Lincoln reproduziu, em absoluto, a definição mais 

precisa de democracia, ao reconhecê-la como o “governo do povo, pelo povo e para o 

povo”.
63

 

Não há como negar que “a moderna democracia ocidental, de feição tão distante 

da antiga democracia, tem por bases principais a soberania popular, como fonte de todo o 

poder legítimo, que se traduz através da vontade geral [...]”.
64

 

Nesse contexto, a soberania popular é o combustível que faz esse complexo de 

princípios democráticos terem vida efetiva em um Estado de Direito, uma vez que a 

democracia, no dizer de José Afonso da Silva, é um processo de afirmação do povo e de 

garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história.
65

 

Assim, pode-se deduzir que seria impensável defender a democracia se a mesma 

não fosse estribada na força da soberania popular. Não se admite, outrossim, o conceito de 

democracia em Estados que não confiem ao povo a direção dos interesses nacionais. Da 

mesma forma, não se reconhece o exercício da soberania do povo em Estados que não sejam 

democráticos. A soberania popular é o elemento indispensável à democracia. E esta, por sua 

vez, a exteriorização daquela força cogente. Este indiscutivelmente é o berço da filosofia 

política do Ocidente. 
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Do extrato dos argumentos ponderados, é fácil compreender os traços de 

semelhança que guarnecem a formação político-jurídica das democracias ocidentais, sejam 

elas provenientes dos países desenvolvidos, dos emergentes ou dos subdesenvolvidos. O 

sentimento de Constituição, com destaque para as escritas, a existência de eleições periódicas 

(com algumas exceções, v.g. Cuba), de um Parlamento de representação popular, a garantia 

do sufrágio universal, de mecanismos de democracia semidireta, a ideia de uma Corte 

Constitucional como fiscal supremo da Constituição e da materialização dos Direitos 

Fundamentais, enfim a noção de poder fundado na soberania popular é marca visível nos 

países que herdaram a tradição grega e que compõe a porção ocidental na geografia mundial.  

Em conclusão, pode-se afirmar que a democracia - para boa parte da doutrina, é 

regime político, e nas palavras de Paulo Bonavides direito fundamental de quarta geração
66

 - o 

elo por excelência da cultura dos povos ocidentais. É de seus elementos axiológicos e éticos 

que irradiam os valores absorvidos individualmente por cada tradição, fazendo dos países 

ocidentais uma grande comunidade democrática e de direito. 
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3 CRISE NO SISTEMA REPRESENTATIVO CLÁSSICO 

 

 

3.1 ESPAÇO PÚBLICO NO SISTEMA REPRESENTATIVO 

 

 

Há consenso entre os tratadistas que o sistema representativo, enquanto 

instrumento de representação política do povo, encontra na experiência inglesa sua origem, 

com a criação da Câmara dos Lords e a dos Comuns, nos séculos XIII e XVII 

respectivamente. 

Todavia, não desconhecem traços rudimentares de representatividade nas 

sociedades primitivas, notadamente através dos conselhos de sacerdotes, de sábios, de 

anciãos, de chefes tribais e de família, peculiar a cada realidade, que, outrossim, deliberavam 

e decidiam sobre os destinos dos agrupamentos humanos que representavam. 

Não se pode deixar de registrar, neste turno, que os Conselhos das Monarquias 

medievais também serviram de suporte empírico para a construção do sistema representativo 

do Estado moderno, podendo-se destacar, a título exemplificativo, os Estados Gerais da 

França, as Dietas da Alemanha e as Cortes de Portugal e Espanha. 

De qualquer forma, é de se observar que as vertentes da representatividade sempre 

atuaram num espaço público, geográfica e politicamente reduzido, imerso na circunscrição de 

privilegiado estamento social, de onde promana e irradia as principais decisões políticas da 

comunidade, com efeito vinculante sobre a sociedade que representa. 

Do mesmo modo, também convergem os filósofos quanto ao berço de sua 

sistematização principiológica, enquanto instrumento de combate ao absolutismo e de 

exercício da democracia, por via transversa. Esse marco, sem dúvida, é a Revolução Francesa 

(1789), momento mágico do Estado moderno, que universalizou os dogmas da democracia 
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representativa, embora este sistema já fosse realidade na Inglaterra, desde a Revolução 

Inglesa (Puritana em 1640 e Gloriosa em1688/89) e, por estes lados do Atlântico, nos Estados 

Unidos da América, pela via do Pacto da Filadélfia (1787). 

Na França revolucionária, construiu-se um ambiente político favorável, ante as 

práticas de sufocamento popular típico da dinastia dos reis absolutos, para que os ideais 

iluministas florescessem e servissem de força motriz para o rompimento da máxima de Luiz 

XIV, eternizada na expressão "L'État c'est moi" (O Estado sou Eu). As agitações sociais que 

culminaram na queda da monarquia e na assunção do governo liberal, na modalidade de 

assembleísmo, modelaram o Ocidente e, posteriormente, parte do Oriente, dentro de um novo 

arquétipo político/normativo assentado em valores que defendiam a Liberdade, a Igualdade e 

a Fraternidade como bens supremo do homem e dever inarredável do Estado. A difusão 

desses ideais nos séculos seguintes constituiu-se em máxima da democracia liberal. 

Com efeito, o instrumento jurídico de sistematização da democracia representativa 

foi solenemente concretizado na Constituição francesa de 1791, em seu Título III (Dos 

Poderes Públicos), artigo 2º, que dispunha: "A Nação é a única da qual emanam todos os 

poderes, mas não pode exercê-los senão por delegação. A Constituição francesa é 

representativa: os representantes são os Corpos legislativos e o Rei".
67

 Em seguida, nova 

ênfase foi dada ao instituto através de seu artigo 7º: "Os representantes designados nos 

departamentos não serão representantes de um departamento particular, mas da nação 

inteira e nenhum mandato lhes poderá ser dado".
68

 

No mesmo contexto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pela 

senda de seu artigo 3º, ordenou que “o princípio de toda soberania reside, essencialmente na 
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nação; nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderá exercer qualquer autoridade que 

não emane diretamente da nação".
69

 

Noção idêntica espalhou-se por toda a Europa, sendo exemplo a Constituição 

belga de 1831, por via de seu artigo 32, ao estabelecer que "os membros das duas Câmaras 

representam a nação e não unicamente a província ou a subdivisão da província que os 

designou"
70

, a italiana de 1848, através de seu artigo 41, segundo o qual "os deputados 

representam a nação em geral, e não apenas as províncias pelas quais foram eleitos"
71

, e, 

ainda, a de Weimar em 1919, para quem "os deputados são os representantes de todo o 

povo"
72

 - artigo 21. 

Delimitou-se, neste aspecto, a geografia do debate político na democracia liberal 

aos pontos cardeais da representação parlamentar, sendo os representantes, por excelência, os 

únicos legitimados e, por conseguinte, capacitados a debaterem os dilemas sociais e a 

proferirem decisões políticas sobre tais assuntos. Em outras palavras, os elementos 

estruturantes no modelo inaugurado, baseiam-se na concentração decisória sobre os assuntos 

políticos em um órgão estatal, de cuja sobrevivência depende todo o arcabouço ideológico da 

democracia liberal. 

A esfera pública, estruturada sob um prisma formalista-positivista, é arena 

destinada aos representantes do povo, nela somente podendo participar quem detenha a 

outorga popular e esteja investido de mandato no parlamento. É, portanto, por via do Poder 

Legislativo, ambiente político em que o povo se expressa, através de seus mandatários, que o 

espaço público se ambienta e floresce e de onde se irradia o centro decisório da nação.  
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Para a doutrina liberal, o povo deve se governar, mas não diretamente, como se 

dera outrora na Grécia antiga. A transmudação da Cidade-Estado para Estado-Nação seria o 

vetor nuclear a impossibilitar a atividade política direta pelo povo, malgrado este 

permanecesse como titular e destinatário de todo o poder político. Mesmo declarando 

formalmente essa honorabilidade ao povo, seu exercício deveria recair em organismos 

profissionais, mais preparados para o complexo debate político do Estado moderno, e, 

somente mediante essa via oblíqua, era que os cidadãos participariam do processo de decisão 

política. 

Em verdade, a conjuntura política que fez brotar a democracia liberal, seja na 

Inglaterra do século XVII ou nos Estados Unidos da América e França do século XVIII, 

apontava para um movimento social específico, de preponderância econômica, e não para um 

sistema político planificado do ponto de vista social. Fala-se da burguesia, classe social 

oriunda dos antigos mercadores, que assumiu a gênese da produção de riqueza na Europa, 

mas que, ignorada pelos estamentos sociais privilegiados da fase absolutista, não logrou a 

ascensão política almejada. Necessitava, então, desbravar território na zona cinzenta do poder 

e, bem assim, alicerçar seu espaço na política da nação, para, por conseguinte, assumir de vez 

o controle do poder. 

Após a ascensão da burguesia e o desmoronamento do sistema absolutista, a 

organização das decisões políticas foi engendrada de modo que a própria burguesia assumisse 

o controle do Estado-nação, assim como todos os privilégios outrora fadados ao Rei, ao clero 

e à nobreza. 

Liberta do julgo das franquias sociais do Antigo Regime, logo buscou 

aparelhamento político necessário para implantar o padrão liberal de poder. Extinguiu todos 

os títulos de nobreza, sob o argumento de que a lei assegurava, doravante, uma retilínea 

simetria ao povo. Por fim, lançou a pedra angular da solidariedade entre os cidadãos, 
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pregando a construção de uma sociedade mais justa. No plano ideológico, os liberais 

construíram a plataforma político-jurídica que lhes permitiram conduzir o processo de 

mudança fundante do Estado de Direito. 

Por mais hígidas que fossem as estruturas do Estado liberal-burguês, sobretudo 

pela garantia prometida de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, em verdade tais preceitos 

ficaram restritos, materialmente, apenas à nova classe dominante, já que ao povo, às massas, 

ao cidadão apenas garantias formais lhes foram conferidas. Assim, eram livres, mas não 

podiam gozar essa liberdade em sua plenitude; iguais, mas, ao mesmo tempo, imersos em 

verdadeiros abismos sociais. Privados que estavam dos dois primeiros direitos, jamais 

compreenderiam o significado de solidariedade, encontravam-se, pois, esgaçados material e 

moralmente diante das injustiças a que estavam imergidos. 

Tal estado de coisas pode ser conferido pelo muro erguido entre a atividade 

política do Estado, confiada, materialmente, apenas a uma pequena parcela de cidadãos, 

brotada do núcleo do Liberalismo, e o povo, visto em sua essência qualitativa e quantitativa, 

colocado às margens do sistema, pois jamais foi dotado de instrumentos políticos que lhe 

permitisse participar, enquanto sujeito do poder, do processo de decisão. 

A esfera pública, retraída a dois substratos sociais no absolutismo - clero e nobreza 

- foi reduzida ainda mais no liberalismo, pois passou acomodar apenas um fragmento social, a 

burguesia. Isso tudo, sem que o arcabouço normativo vivo deixasse de propalar a igualdade de 

todos os homens perante a lei. 

Nesse plexo, é correto afirmar que o sistema representativo clássico, de espaço 

público reduzido, agasalha-se na crítica feita por Peter Häberle aos intérpretes da 

Constituição, visto sob o manto da democracia liberal. Para Häberle, o modelo tradicional 

herdado do Liberalismo aponta para uma sociedade fechada dos intérpretes da Constituição 

(da esfera pública), cuja legitimidade restringe-se a alguns órgãos estatais, excluindo-se, dessa 
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forma, outras forças vivas da sociedade, por coexistirem com a realidade constitucional, muito 

teriam a contribuir na interpretação e compreensão da Constituição.  Nesse sentido, diz o 

autor: 

 

Interpretação constitucional tem sido, até agora, conscientemente, coisa de uma 

sociedade fechada. Dela tomam parte apenas os intérpretes jurídicos "vinculados às 

corporações" e aqueles participantes formais do processo constitucional.
73 

 

A crítica de Häberle amalgama-se à análise do espaço público intrínseco ao padrão 

representativo, porque descende do mesmo tronco teorético, ou seja, do modelo de 

democracia liberal clássica, de axiologia positivista, que só reconhece o poder decisório a 

determinados órgãos estatais, expressamente disciplinados na Constituição. Ignora, portanto, 

qualquer interferência ou contribuição alienígena às corporações estatais, no processo de 

decisão política, já que, para o formalismo liberal, os representantes do povo devem exercer 

seu múnus público, legitimados que são pela Constituição, com total independência dos 

representados, pois exercem o mandato livre. 

Sendo o espaço público, no regime representativo restrito, de sociedade política 

fechada, ou seja, limitado aos representantes do povo, a arena de debate democrático resume-

se ao parlamento, casa de onde emana todo o manancial de discussões e decisões políticas que 

conduzem os atos governamentais do Estado de Direito. 

 

 

3.2 DOUTRINA DA DUPLICIDADE 
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A sistematização francesa do aparelho representativo baseou-se na Teoria da 

Duplicidade, segundo a qual as decisões políticas caberiam aos representantes, que agiriam 

livres e independentes, presos apenas às suas consciências, enquanto ao eleitor caberia, tão 

somente, eleger seus mandatários e transmitir-lhes orientações gerais. 

Sobre a doutrina da duplicidade, Paulo Bonavides escreve: 

 

Nessa organização, os representantes se fizeram depositários da soberania, exercida 

em nome da nação ou do povo e puderam, livremente, com sólido respaldo nas 

regiões da doutrina, exprimir ideias ou convicções, fazendo-as valer, sem a 

preocupação necessária de saber se seus atos e princípios estavam ou não em 

proporção exata de correspondência com a vontade dos representados.
74

 

 

E acrescenta Bonavides: 

 

Dentre os autores políticos de língua inglesa, John Milton é dos primeiros que 

batalham por semelhante posição, quando entende que, depois das eleições, os 

deputados já não são responsáveis perante os eleitores. Expôs Milton a tese, 

segundo Fairlie, em 1660, no seu projeto de instituição de um parlamento 

contínuo.
75

 

 

Montesquieu foi outro defensor da doutrina da duplicidade, sendo, pois, o primeiro 

a defender a sua supremacia na Europa continental ao expressar: 

 

A grande vantagem dos representantes é que são capazes de discutir os negócios 

públicos. O povo não é, de modo algum, capaz disso, fato que constitui um dos 

graves inconvenientes da democracia. 

Não é necessário que os representantes, que receberam dos que os elegeram uma 

instrução geral, recebam outra particular para cada questão, tal como se procede nas 

dietas da Alemanha. É verdade que deste modo a palavra dos deputados expressaria 

melhor a voz do povo, mas isso ocasionaria infinitas delongas, tornaria cada 

deputado senhor de todos os demais e, nas ocasiões mais urgentes, um capricho 

paralisaria toda a força da nação.
76

 

 

E arremata sobredito autor afirmando que: 
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Todos os cidadãos, nos diversos distritos, devem ter direito a dar seu voto para 

escolher o representante, exceto os que estão em tal estado de baixeza que são 

considerados sem vontade própria. 

Havia um grande vício na maior parte das antigas repúblicas, pois nelas o povo 

tinha direito de tomar resoluções ativas que exigem certa execução, coisa de que é 

inteiramente incapaz. Ele só deve participar do governo para escolher seus 

representantes, procedimento para o qual é bastante capaz. Portanto, se há poucos 

indivíduos que conhecem o grau exato da capacidade dos homens, cada um, 

contudo, é capaz de saber, em geral, se quem escolheu é mais lúcido do que a 

maioria dos outros.
77

 

 

Paulo Bonavides traz ainda importante contribuição sobre o tema, destacando a 

compreensão de Sieyès, Mirabeau e Condorcet sobre a independência do representante dentro 

da arena política da democracia liberal: 

 

Sieyès asseverava ademais, incisivo: “Se os cidadãos ditassem sua vontade, já não 

se trataria de Estado representativo, mas de Estado democrático”. 

Em palavras de igual energia, a mesma tese desponta nos discursos políticos de 

Mirabeau: “Se fôssemos vinculados por instruções, bastaria que deixássemos 

nossos cadernos sobre as mesas e volvêsssemos às nossas casas”. De modo 

idêntico, Condorcet, na Convenção: “Mandatário do povo, farei o que cuidar mais 

consentâneo com seus interesses. Mandou-me ele expor minhas ideias, não as suas: 

a absoluta independência das minhas opiniões é o primeiro de meus deveres para 

com o povo”.
78

 

 

Goffredo Telles júnior, citando Edmundo Burke, assevera que:  

 

Exprimir uma opinião é o direito de todo homem; a dos eleitores é uma opinião que 

pesa e que deve ser respeitada, e que um representante deve estar sempre pronto a 

ouvir, e que ele deverá sempre ponderar com grande atenção. Mas instruções 

imperativas, mandatos, aos quais o membro (da Câmara dos Comuns) deve 

expressa e cegamente obedecer, em razão dos quais deve votar, e em favor dos 

quais deve discutir (...) essas são coisas totalmente desconhecidas pelas leis desta 

terra.
79 

 

Jorge Miranda, em sua Teoria do Estado e da Constituição, analisando o sistema 

representativo, reafirma a leitura dualista, realçando que o 
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governo representativo significa a forma de governo em que se opera uma 

dissociação entre a titularidade e o exercício do poder - aquela radicada no povo, na 

nação (no sentido revolucionário) ou na coletividade, e este conferido a 

governantes eleitos ou considerados representativos da coletividade (de toda a 

coletividade, e não de estratos ou grupos como no Estado estamental). E é uma 

forma de governo nova em confronto com a monarquia, com a república 

aristocrática e com a democracia direta, em que inexiste tal dissociação.
80

 

 

Mesmo no século XX, quando a doutrina da duplicidade agonizava ante novos 

vetores políticos engendrados no sentido de agasalhar a ideia de mandato imperativo, o gênio 

alemão Carl Schmitt ainda defendeu, com o vigor que lhe era peculiar, a identidade dualista 

do sistema representativo, visto como máxima indevassável, numa clara opção e valoração 

pelo formato liberal de democracia. Nesse sentido, assinalou: 

 

Assim é que, de um acordo tão universal e sistemático como a representação, o que 

enfim parece haver ficado na consciência da Teoria do Estado é que o representante 

não se acha sujeito às instruções e diretrizes de seus eleitores.
81

 

 

Adamo Dias Alves, citando Menelick de Carvalho Netto, descreve a razão dada 

por Carl Schmitt para a impossibilidade do povo governar, o que reafirma a ideia do mestre 

alemão sobre um sistema representativo nos moldes do liberalismo clássico: 

 

Schmitt vai dizer que por definição uma massa sente, ela não pensa. A massa 

participa da política e massa é manipulação. É uma criança solta numa noite escura. 

Ela é capaz de ter medo, é capaz de ter amor [...].
82

 

 

Percebe-se, pois, que o núcleo do modelo liberal de democracia era o sistema 

representativo, de onde deveriam emanar todas as decisões políticas de interesse da nação. 

Mais preparados para os desafios da complexa sociedade capitalista, os representantes eram 

soberanos em suas decisões e escolhas, e contra eles nada podia o povo, senão julgá-los 
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politicamente no período eleitoral, momento único de contribuição popular no processo de 

tomada de decisões. 

Nesse ensejo, o sentido de dualidade deriva da compreensão de que a democracia 

representativa assenta-se em dois valores legítimos e bem definidos. Um de menor expressão, 

dada ao eleitor, que o exerce no ato da escolha de seus representantes, como partícipe ativo 

das eleições, e outro de grandeza diferenciada, patrono da autonomia da vontade e tutor das 

reais decisões políticas, que fica resguardado ao representante. 

Explicando o sistema representativo, Renan Paes Felix, Lucas Clemente de Brito 

Pereira e Pedro Ivo Soares Bezerra, citando Carré de Malberg, enfatizam que 

 

[...] a expressão regime representativo designa o sistema constitucional no qual o 

povo se governa por intermédio dos seus eleitos. Implica participação dos cidadãos 

na gestão da coisa pública, que é exercida na forma e na medida do direito eleitoral. 

Os eleitos possuem mandato temporário e devem atender às expectativas dos 

eleitores, representando a vontade da nação. Do ponto de vista rigorosamente 

jurídico, o regime representativo repousa na presunção legal de que as 

manifestações da vontade de certos indivíduos ou grupos de indivíduos têm a 

mesma força e produzem os mesmos efeitos como se emanassem diretamente da 

nação, em quem reside a soberania.
83

 

 

Com efeito, justifica-se o padrão de democracia indireta por vários vetores que 

identificam o Estado moderno, dentre os quais a complexidade das relações sociais coevas, 

passando a exigir mais apuro técnico nas decisões políticas, a grande extensão territorial do 

Estado-Nação, a supremacia das conquistas individuais em detrimento da vida pública, dentre 

outros indicadores que levaram a democracia liberal a prescindir do modelo grego e 

implementar a via oblíqua do exercício da soberania popular. 

Esse é o cenário político e a base jurídica da democracia liberal, que prosperou 

soberana entre o final do século XVIII e o século XIX. Estruturado sob o formalismo 

positivista dos primeiros anos do capitalismo, o sistema representativo pregava a legitimidade 
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pela via única das eleições e do compromisso dos representantes de bem servir a vontade 

popular. Limitava, assim, o espaço público às cercanias dos parlamentos e da representação 

política, que, por sua vez, fechava-se ao clamor das ruas e ao sentimento do povo. 

A restrição do espaço público, no sistema representativo puro, foi fundamental 

para a construção de uma democracia aristocrática, elitista e amorfa aos apelos sociais, 

afastando, por essa esguelha, demasiadamente o poder de seus legítimos titulares. 

A doutrina da duplicidade entra em declínio no curso do século XX, quando o 

positivismo dogmático também começa a ceder espaços em face de novos movimentos 

sociais, baseados, sobretudo, nas teorias marxistas de organização política e na tragédia 

humanitária da Segunda Guerra Mundial. 

Importante registrar que desde a Constituição alemã de Weimar, em 1919, a teoria 

da duplicidade já mostrava sinais de esgarçamento político/jurídico, já que essa Carta de 

Princípios, embora prevendo um modelo representativo, instituiu instrumentos de democracia 

semidireta em seu texto, servindo, assim, para flexibilizar a rigidez dualista da 

representatividade clássica. 

A adoção de elementos de democracia semidireta trouxe à República de Weimar 

duas verdades paradoxais: serviria, mais tarde, de paradigma para uma radical mudança 

ideológica no constitucionalismo do século XX, expressada, sobretudo, no abandono do 

sistema representativo clássico de base positivista, para a construção de um modelo de 

ascendência participativa e de baldrame valorativo; doutro lado, serviu também para justificar, 

juridicamente, a ascensão do Nacional Socialismo Alemão, que viu no instituto do plebiscito 

um mecanismo "legitimador" das políticas adotadas por Adolf Hitler.
84
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3.3 DOUTRINA DA IDENTIDADE 

 

 

A decadência do modelo dualista de representação política, iniciada nas primeiras 

décadas do século XX, foi acompanhada, paralelamente, à difusão de um novo espectro 

teórico dos elementos estruturantes do sistema representativo, modelado a partir de uma 

profunda revisão nos tradicionais vetores liberais, que tinham no mandato livre sua mais 

sólida base de sustentação. Pela doutrina da identidade, em vez de ambivalência, havia 

simetria, unidade e homogeneidade entre as vontades dos governantes e governados, 

conformidade esta corporificada pelo mandato imperativo. 

Bonavides analisando os elementos que determinaram a erosão da duplicidade, 

escreve: 

 

Com o declínio da doutrina da soberania nacional, com o amolecimento do poder 

político da burguesia, com a queda de prestígio das instituições parlamentares 

organizadas em moldes aristocráticos, com a ascensão política e social da classe 

obreira, a crise cada vez mais intensa deflagrada nas relações entre o Capital e o 

Trabalho, a propagação paralela e não menos influente das teses do igualitarismo 

democrático da Revolução Francesa, o ideário novo da participação aberta de todos 

- fora de quaisquer requisitos de berço, fazenda, capacidade e sexo - a pressão 

reivindicante das massas operárias e a expansiva catequese dos ideólogos 

socialistas minou-se lenta e irremediavelmente o sistema representativo de feição 

liberal.
85

 

 

A coalização de interesses entre representantes e representados, na perspectiva da 

identidade, é uma consequência natural do arcabouço teorético do regime democrático, já que 

baseado na legitimação do poder mediante a outorga popular, que, outrossim, pretende ver 

seus interesses conformados politicamente e transformados em serviços públicos que 

promovam e assegurem o bem-estar social. 

O enfoque dado à representação política, neste prisma, é diverso do que é 

reconhecido no modelo dualista, que vê a nação como a única e verdadeira soberana e o 
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exercício do poder político na arena tão somente do parlamento autônomo, autossuficiente e 

irresponsável por suas decisões, ou seja, arauto de si mesmo. Para os defensores da 

identidade, a soberania jamais se assentou na nação, antes na vontade popular, ambiente 

mediante o qual o poder se legitima pelo consenso de interesses do povo e de seus 

governantes, numa relação harmônica que visa à unificação de objetivos. Estabiliza-se, assim, 

numa metodologia conduzida pelo diálogo, pela prestação de contas do mandato, pela 

intensificação das ideias dos representados, pela interlocução das forças vivas da sociedade, 

enfim por um constante e incansável assentimento de vontades. 

Com efeito, embora a doutrina da identidade tenha prosperado somente no século 

XX, promovendo, em decorrência, verdadeira revolução nos alicerces da democracia liberal 

clássica, é incontestável que coube a Jean-Jacques Rousseau a primazia de suas bases. 

Rousseau já combatia, desde o Contrato Social, a ideia de soberania afetada à 

nação, fundamento primeiro de toda a teoria da duplicidade, pois defendia que tal prerrogativa 

político/jurídica pertencia ao povo, seu único titular legítimo: 

 

Pela mesma razão por que é inalienável, a soberania é indivisível, visto que a 

vontade ou é geral ou não o é; ou é do corpo do povo, ou unicamente de uma parte. 

No primeiro caso, essa vontade declarada é um ato de soberania e faz lei; no 

segundo, não passa de uma vontade particular ou de um ato de magistratura; é, 

quando muito, um decreto.
86

 

 

E continua: 

 

Que vem a ser, então, o governo? Um corpo intermediário estabelecido entre os 

súditos e o soberano, para permitir sua mútua correspondência, encarregado da 

execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil como política.
87

 (...) O 

governo recebe do soberano as ordens que dá ao povo, e, para que o Estado 

permaneça em bom equilíbrio, é necessário que, tudo compensado, haja igualdade 
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entre o produto ou o poder do governo, tomando em si mesmo, e o produto ou o 

poder dos cidadãos, que por um lado são soberanos e, por outro, súditos.
88 

 

Complementando o seu raciocínio, arremata: 

 

Suponhamos que o Estado se componha de dez mil cidadãos. O soberano só pode 

ser considerado coletivamente e como um corpo. Mas cada particular, na qualidade 

de súdito, é considerado como indivíduo. Logo, o soberano está para o súdito assim 

como dez mil estão para um, isto é, cada membro do Estado tem como sua apenas a 

décima milésima para da autoridade soberana, conquanto lhe esteja submetido por 

inteiro.
89 

 

No mesmo sentido, é a lição de Bonavides para quem:  

 

A identidade não se concilia, por exemplo, com a doutrina francesa da soberania 

nacional (doutrina dos constituintes de 1791). Chega a ser incompatível até com 

seus corolários; um dos principais, com respeito à representação, fora o de 

proclamar a essencial independência do representante.
90

 

 

Após apontar a incompatibilidade entre a doutrina da identidade e a da soberania 

nacional de linhagem francesa, Paulo Bonavides sentencia: 

 

Sufrágio universal e mandato imperativo, sementes colhidas no Contrato Social e 

nas Considerações sobre o Governo da Polônia, e plantadas nas charnecas do 

liberalismo iriam dar árvores de frutos amargos para a velha doutrina do sistema 

representativo.
91

 

 

Não sendo, portanto, a soberania um fenômeno afetado à nação e suas estruturas 

governamentais, exercida de forma absoluta e independente dos interesses do povo, mas uma 

força originária de um corpo político, que tem na totalidade dos cidadãos e nos flancos da 

vontade geral, a sua face ideológica de poder, não poderia, por certo, conviver com a ideia de 

desvinculação entre representantes e representados. 
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Seria até paradoxal a compreensão defendida pela democracia liberal, de 

bifurcação da atividade política, ficando o representado cingido ao voto e garantindo-se ao 

representante mandato livre, quando analisada a engrenagem estatal sob as premissas da 

soberania popular, é dizer do povo como legítimo titular e destinatário final de todo o poder 

político. Ora, como proprietário e beneficiário deste atributo humano, mesmo havendo 

representação para o seu exercício, por consequência natural, quem o exerce o faz em nome 

do povo - com as críticas de Rousseau que os descreviam apenas como Comissários e não 

representantes em sua essência -
92

, logo através de mandato imperativo. 

Rousseau, porém, não se limitou a estudos periféricos sobre o sistema 

representativo, mas a uma profunda análise dos seus elementos estruturantes, para, depois, 

tecer severas críticas ao que denominou de "iníquo e absurdo governo no qual a espécie 

humana foi degradada e que tanto fez cair em desonra o nome do ser humano".
93

 

Para Rousseau,  

 

a soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada; 

consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa: ou é a 

mesma, ou é outra - não existe meio-termo. Os deputados do povo não são, pois, 

nem podem ser os seus representantes; são simples comissários, e nada podem 

concluir definitivamente. Toda lei que o povo não tenha ratificado diretamente é 

nula, não é uma lei. O povo inglês pensa ser livre, mas está redondamente 

enganado, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento; assim que 

estes são eleitos, ele é escravo, não é nada. Nos breves momentos de sua liberdade, 

pelo uso que faz bem merece perdê-la".
94

 

 

Em seguida diz: 

Nas antigas repúblicas, e até nas monarquias, jamais o povo teve representantes; 

não se conhecia semelhante palavra. É muito singular que em Roma, onde os 

tribunos eram tão sagrados, não tenha sequer imaginado pudessem eles usurpar as 
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funções do povo, e que, no meio de tão grande multidão, jamais tenham decidido 

por conta própria um único plebiscito".
95

 

 

Hans Kelsen foi outro a defender a doutrina da identidade, por compreender ser ela 

elemento endógeno ao sentido próprio de democracia. Nesta acepção, asseverou Kelsen que a 

“democracia significa identidade entre governantes e governados, entre sujeito e objeto do 

poder, governo do povo sobre o povo".
96

 

Abraham Lincoln, 16º Presidente dos Estados Unidos da América, partilhava desse 

viés teorético e o demonstrou em famoso discurso proferido no Cemitério Militar de 

Gettysburg (Discurso de Gettysburg), feito em homenagem aos mortos da guerra da secessão, 

quando relembrando dos princípios que edificaram a nação americana, cujos alicerces 

estariam na igualdade de todos os homens, na liberdade e na ideia de que o estado não se 

sobrepõe ao "Governo do Povo, Pelo Povo, para o Povo"
97

, promanou uma das mais clássicas 

descrições de democracia, descrevendo-a como um regime político de base essencialmente 

popular. 
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A censura ao sistema representativo clássico também é feita por Paulo Bonavides, 

que vê na doutrina da duplicidade um "imobilismo crônico", assim descrito: "Arrancado de 

um imobilismo crônico, onde intentou resistir às transformações impostas, veio ele todavia a 

perecer. Mas onde acolheu as mudanças ditadas pela necessidade, sobreviveu debaixo de 

novo semblante político".
98

 

Bonavides prossegue sua análise afirmando: 

 

Todas as variações que se prendem ao sistema representativo e aos novos moldes 

que ele ostenta ao presente podem, sem grave fratura de unidade e congruência, 

resumir-se num feixe de doutrinas, cuja aspiração básica consiste essencialmente 

em estabelecer a identidade e suprema harmonia da vontade dos governantes com a 

vontade dos governados. Consiste também em fazer, com máximo acatamento dos 

princípios democráticos, que aquelas vontades coincidentes venham a rigor apagar 

traços distintivos entre o sujeito e o objeto do poder político, entre povo e governo. 

De modo que a soberania popular, tanto na titularidade como no exercício, seja 

peça única e monopolítica, sem a contradição e contraste dos que na sociedade 

mandam e dos que nessa mesma sociedade são mandados.
99

 

 

O estudo de Paulo Bonavides sobre os princípios fundantes da teoria da identidade, 

vista sob um ângulo assimétrico à duplicidade, demonstrou haver cizânia estrutural entre o 

liberalismo e a democracia, chegando a concluir por verdadeira distinção entre os dois 

fenômenos sociais. Salienta, neste aspecto, que a autêntica democracia repousa numa 

plataforma de pilastra eminentemente popular, edificada numa arena aberta, em que a vontade 

do povo é a sinergia necessária e suficiente para movimentar toda a morfologia 

sócio/político/jurídica do estado. A participação popular é, por excelência, o veículo fundante 

da legitimidade do poder político. 

Nesse plexo, a engenharia política dos liberais edificou um modelo de exercício de 

poder, que, em vez de estabelecer um ambiente de igualdade sócio/político/jurídico, de 

acalento às manifestações populares, um espaço público aberto em que cada cidadão fosse 

tutor de seus interesses e ao mesmo tempo tutelados por eles, modelou, em verdade, uma 
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esfera pública tão ou mais reduzida do que a que havia no Antigo Regime, circunscrevendo, 

portanto, o debate da igualdade a uma visão restritivamente jurídica, de mera consagração na 

lei (Constituição). Esgotando, portanto, a igualdade ao seu aspecto formal, os liberais 

impediram-na de superar a ficção do direito e alcançar efetividade real. 

Para Bonavides, a base do liberalismo corroeu-se em razão de sua 

incompatibilidade com a democracia, ao passo que a identidade e seus refinos teoréticos 

encontram consanguinidade na genealogia do governo popular. Ante a aliança configurada, 

defendeu que 

 

a adoção constitucional desses institutos cedo desmascarou uma das escamoteações 

teóricos do liberalismo: o seu consórcio com a democracia, a liberal-democracia, 

com verdade única de um governo constitucional e democrático. A crítica de 

juristas e sociólogos políticos mostrou com clareza que longe de idênticos ou pelo 

menos análogos, o liberalismo e a democracia na essência eram distintos, senão 

opostos, oposição mais sentida e identificada na medida em que os princípios 

liberais buscavam por objeto supremo atender à sustentação de privilégios de 

classe, numa sociedade classista, onde a burguesia empalmara o poder político 

desde a Revolução Francesa.
100

 

 

O novo sistema representativo, qual o vemos na sua fisionomia contemporânea, só 

se faz inteligível, por conseguinte, se conservarmos as vistas voltadas para a crise que 

determinou a passagem de uma concepção aristocrática, vigente no século XIX e tocante às 

instituições representativas, para uma concepção democrática. Ali se punha toda a ênfase no 

bem comum com sacrifício frequente - e até algumas vezes professado - do ideal de fazer 

coincidir sempre a vontade e interesse dos representantes com a vontade e interesse de seus 

eleitores.
101

 

Foi, portanto, do isolamento político ungido pelo modelo representativo liberal, de 

completa ignorância à vontade popular; da degradação social do cidadão e, conseguintemente, 

do elemento cidadania; do estabelecimento de um governo aristocrático, elitista, baseado num 
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parlamento restrito a uma única classe social; enfim dos estamentos axiológicos 

segregacionistas do liberalismo, bem como em decorrência da assunção de novos movimentos 

sociais, de origem operária e de fundo ideológico, sobretudo marxista,
102

de onde emergiram 

os principais vetores que conduziram a uma radical revisão da teoria dualista, para conduzir, 

doravante, o sistema representativo a uma via de justaposição não só jurídica, mas, e 

principalmente, política e social, com os reais titulares do poder de decisão, isto é, o povo, 

migrando do status de objeto para sujeito de direito.  

Desse modo, a doutrina da identidade, observada do ponto de vista instrumental, 

radicou no constitucionalismo do século XX, como expediente de fiscalização popular ao 

poder político e de abrandamento ao rigor racional da lei e do parlamento autônomo do 

liberalismo, as ferramentas de democracia semidireta. Permitiu, com tal engrenagem jurídica, 

aproximar governantes e governados, transferindo o espaço público, antes visto apenas no 

fronteiriço das casas legislativas, aos mais diferenciados ambientes públicos da sociedade. 

Conquanto tenha causado uma profunda mudança teorética na democracia, até 

então de conteúdo positivista e fomentada pelo ideal burguês, a extensão da realidade mostrou 

que tal esforço metodológico, em verdade, não avançou o suficiente para produzir fraturas 

definitivas no sistema liberal, uma vez que a simetria entre representantes e representados 

inicialmente almejada, mimetizada como se fosse "peça única e monolítica, sem a 

contradição e contraste dos que na sociedade mandam e dos que nessa mesma sociedade são 

mandados",
103

 decompôs-se ante a insurgência de forças políticas superiores, organizadas em 

grupos de pressão, que passaram a monopolizar as discussões e as decisões políticas das 

práticas constitucionais contemporâneas. 
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Paulo Bonavides diz que: 

 

O otimismo dessa doutrina é patente. Com o advento do sufrágio universal ela teria 

que surgir, de maneira inevitável. O estado presente da representação política é o 

seguinte: a duplicidade sobrevive de maneira formal na linguagem dos textos 

constitucionais, em alguns países; noutros as Constituições vão enxertando no 

corpo híbrido dos instrumentos plebiscitários que supostamente acarretariam a 

identidade pela fiscalização severa estendida sobre o mandato representativo, com 

quase todos os políticos procedendo de forma um tanto hipócrita, abraçados à 

ficção imperante da identidade. A identidade, todavia, antes de colher sua 

institucionalização no idioma constitucional já se acha ultrapassada nos fatos pela 

pulverização daquela suposta vontade popular, canalizada e comunicada 

oficialmente à sociedade através de grupos de pressão, e estes, por sua vez, se 

alienando na fechadíssima minoria tecnocrática, titular em última instância de 

vastos poderes de representação, dos quais se investe de maneira não raro 

usurpatória.
104

 

 

E acrescenta: 

 

A vontade popular, a par de todas suas consequências, começou de ser valorada em 

termos absolutos, mas o curioso e irônico é que essa vontade não se impôs à 

representação como um todo, qual seria de desejar e como ocorreria com a vontade 

da nação, pelo seu órgão - o representante, nos melhores tempos do liberalismo. A 

imperatividade do mandado entrou nos seus efeitos em paradoxal contradição com 

o sufrágio universal. A vontade una e soberana do povo, que deveria resultar de um 

sistema representativo de índole e inspiração totalmente popular, se decompôs em 

nossos dias na vontade antagônica e disputante de partidos e grupos de pressão. Na 

sociedade de massas abala-se de maneira violenta a acomodação dos interesses 

econômicos, políticos e sociais, cada vez menos interessantes globais do povo e 

cada vez mais interesses parcelados de grupos e classes conflitantes. Por isso 

mesmo tradutores de um antagonismo que se vai tornando irremediável, sujeitos a 

um equilíbrio precário e que jamais poderá ser adequadamente atendido pelas 

velhas estruturas do sistema representativo.
105

 

 

Assevera ainda que: 

 

Busca-se portanto a "identidade", proclama-se sua importância para atestar o 

legítimo caráter democrático das instituições representativas, mas quando se põe 

em movimento a operação política que há de captá-la, o que se colhe é frustrativo 

desse emprenho. Não fala a vontade popular, não falam os cidadãos soberanos de 

Rousseau; fala sim, a vontade dos grupos, falam seus interesses, falam suas 

reivindicações.
106
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Essa dimensão do sistema representativo suplantou até mesmo os partidos 

políticos, encontrando sua força motriz, sua forma de expressão por excelência, seu conteúdo 

de ação nos grupos de pressão. Organizados corporativamente e posicionados em ambiente 

intermediário entre o governo e o povo, movimentam-se dentro da sociedade, notadamente no 

centro do poder, em defesa das empresas que representam. 

O discurso de atuação política baseado na organização dos interesses de grupos 

sociais específicos para difundir seu sistema de ideias, ganhou densidade no meio jurídico, 

que, outrossim, emprestou a estrutura legal necessária para seu funcionamento. O resultado 

desse arranjo, do ponto de vista institucional e ideológico, foi a evidência desses grupos de 

pressão no governo, com pautas ditadas a partir dos interesses que representam e com 

ingerência direta no debate político e no poder de decisão. 

Essa discussão será travada em tópico próprio, restando aqui apenas sintetizar que 

a doutrina da identidade, mesmo não tendo logrado êxito pleno, cumpriu extraordinário papel 

na transmudação do positivismo formal, lastro teórico da duplicidade, com a qual o sistema 

representativo sobreviveu no século XIX, para o constitucionalismo contemporâneo, de base 

axiológica e estruturado sob a ótica da defesa dos Direitos Humanos e da ampliação do espaço 

público por via de um sistema participativo na esfera governamental. 

 

 

3.4 DEFICIT DE LEGITIMIDADE NO SISTEMA REPRESENTATIVO 

 

 

Analisadas as principais teorias que explicam os elementos estruturantes da 

democracia liberal, notadamente a doutrina da duplicidade, em cuja extensão encontra-se a 

mola mestra, a chave de abóbada, o centro de irradiação axiológica do sistema representativo 
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originário, e, de outro lado, a hipótese da identidade que no plano teorético, cuidou de 

racionalizar o exercício do poder político no sistema representativo e, no jurídico, de 

constitucionalizar instrumentos plebiscitários que serviram de aproximação entre governantes 

e governados, convém agora enfrentar outro dilema do Estado constitucional contemporâneo, 

qual seja o déficit de legitimidade do sistema representativo hodierno. 

O presente tópico buscará identificar quais os fenômenos que explicam essa ação 

deletéria à legitimidade do poder, com vistas a compreender as razões da vulnerabilidade do 

sistema, com especial atenção para o equívoco dogmático da cidadania liberal e para as forças 

externas que atuam infiltradas como agentes catalizadoras de influências corporativas no 

centro do poder político. 

 

 

3.4.1 Cidadania à luz do sistema representativo 

 

 

A origem da palavra cidadania vem do latim "civitas", que quer dizer cidade. O 

primeiro sentido do termo cidadania foi utilizado na Roma antiga para significar a situação 

política de uma pessoa e os direitos que ela possuía e/ou podia exercer. Nesse aspecto 

cidadania, conforme Dalmo Dalari, "[...] expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 

possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo".
107

 

O debate, que será travado neste tópico, investigará a cidadania numa visão liberal, 

o que exigirá uma ligeira reflexão metodológica do positivismo, visto como um processo de 

observação histórica dos fenômenos naturais, que, todavia, prioriza as relações abstratas 

existentes nesses acontecimentos verificáveis e desconsidera as suas causas determinantes. 
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Baliza, pois, seu prognóstico em critérios racionais, alimentado por uma única verdade, as 

próprias experiências do homem. 

Pregando uma neutralidade de objetivos, os valores positivistas ignoram a 

existência de outras fontes estranhas às sensações e ao empirismo humano, pois buscam com 

tal método ordenar os acontecimentos da vida, através do estabelecimento de uma 

racionalidade científica estática. 

Augusto Comte é o principal teórico do positivismo, filosofia de maior expressão 

no século XIX e que conduziu, soberanamente, a primeira fase do constitucionalismo. Sobre a 

natureza da doutrina, em seu Discurso Preliminar sobre o Espírito Positivo, Augusto Comte 

escreveu: 

 

Esta longa sucessão de preâmbulos necessários conduz enfim nossa inteligência, 

gradualmente emancipada, ao seu estado definitivo de positividade racional [...]. É 

nas leis dos fenômenos que consiste realmente a ciência, à qual os fatos 

propriamente ditos, por mais exatos e numerosos que sejam, só fornecem os 

materiais indispensáveis. Ora, considerando o destino constante dessas leis, 

podemos dizer, sem nenhum exagero, que a verdadeira ciência, muito longe de ser 

formada por simples observação, tende sempre a dispensar, tanto quanto possível, a 

exploração direta, substituindo-a pela previsão racional, que constitui, a todos os 

respeitos, o principal caráter do espírito positivo. [...] Assim, o genuíno espírito 

positivo consiste em ver para prever, em estudar o que é, a fim de concluir o que 

será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais.
108

 

 

Percebe-se, pois, que as linhas positivistas visualizam um modo de organização 

social assentada na racionalidade da lei, fruto da previsão humana, logo invariavelmente 

agregada aos valores e dogmas do homem. Ignora o espírito positivo, as especulações que 

precedem ou convivem com os fenômenos sociais - valores, historicidade, crenças, ideologias 

-, pois o que importa é a disciplina da realidade, dos momentos vividos, razão pela qual 

declara uma verdade relativa de tais fenômenos, desde que fidedigna às vicissitudes humanas, 

à ética do homem. 
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Sobre a análise esposada, diz Comte: 

 

Nossas especulações positivas devem não só confinar-se essencialmente, sob todos 

os aspectos, à apreciação sistemática dos fatos existentes, renunciando a descobrir 

sua primeira origem e o seu destino final, mas importa também ainda compreender 

que este estudo dos fenômenos não deve tornar-se de qualquer modo absoluto, mas 

permanecer sempre relativo à nossa organização e à nossa situação. Reconhecendo 

sob este duplo aspecto, como são imperfeitos os nossos meios especulativos, vemos 

que, longe de podermos estudar completamente qualquer existência efetiva, não 

poderemos sequer garantir a possibilidade de conhecer, mesmo de modo muito 

superficial, todas as existências reais, das quais a maior parte talvez nos deva 

escapar totalmente. Se a perda de um sentido importante basta para nos ocultar uma 

ordem inteira de fenômenos naturais, é perfeitamente razoável pensar-se, 

reciprocamente, que a aquisição de um novo sentido nos descobriria uma classe de 

fatos dos quais não temos agora nenhuma ideia, a não ser que acreditemos que a 

acuidade dos sentidos, tão diferente entre os principais tipos de animalidade, se 

acha elevada em nosso organismo no mais alto grau que possa exigir a exploração 

total do mundo exterior, hipótese evidentemente gratuita e quase ridícula.
109

 

 

Sem pretender descer às minúcias da doutrina positivista, já que não é esta a 

proposta da pesquisa, mas fazendo uma rápida digressão aos seus postulados, no intuito de 

melhor compreender seus elementos estruturantes e, outrossim, a influência causada nos 

institutos do liberalismo, percebe-se que, em linhas gerais, o método positivista organiza-se 

num eixo organicamente fechado e de vetores legais de onde emana e irradia todas as 

respostas para os fenômenos sociais. Nesse diapasão, é no sistema lógico-dedutivo, que 

encontra as ferramentas teóricas para suas verdades, já que crê num sistema compactado, 

neutro e inflexível, suficiente para acudir suas aflições e apontar os respectivos rebates. 

Ora, fechando-se o positivismo numa engrenagem jurídica sem lacunas, de 

manancial normativo autossuficiente - apenas excepcionalmente buscando interação em seus 

princípios fundantes - impôs ao conceito de cidadania de sua época uma constelação de 

vetores não menos espessa e opulenta, ou seja, de que toda a nascente axiológica de sua 

definição já se encontrava otimizada na própria lei. 
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Sob esse aspecto, o positivismo lógico-dedutivo do século XIX serviu como 

alicerce teorético para a consolidação da cidadania liberal, ao elevar ao grau máximo a 

racionalidade da lei e das instituições representativas. À lei foi conferida a competência 

suprema de regulação social, ambiente através do qual todos os destinos se nivelavam e por 

onde se irradiaria a expressão mais sólida da sociedade, que é a própria norma jurídica. 

O sistema normativo, nesse ensejo, sem admitir lacunas ou elasticidade 

hermenêutica, desconhece os elementos axiológicos que integram a sinergia constitucional 

contemporânea. Forçoso, então, encontrar respostas para os dilemas sociais a partir do próprio 

sistema positivado, servindo-se dos princípios apenas em casos excepcionalíssimos, mas 

sempre sob o ângulo das premissas do próprio positivismo. Nesse ambiente, o cidadão é 

refém do que a lei lhe assegurar, pois convive num espaço político hermeticamente fechado.   

A Constituição para o positivismo jurídico é tão somente sistema formal de leis 

constitucionais, sendo a norma, conforme acrescenta Müller, um ato de vontade do Estado 

expresso em forma de lei. A Ciência do Direito nada tem que ver nessa concepção com os 

fatos históricos e sociais contemporâneos. Se o Direito não os nega, lhes é contudo 

indiferente.
110

 

Paulo Bonavides, citando novamente Müller, traz importante reflexão sobre o 

tema, ao analisar a teoria da norma jurídica à luz do positivismo, que, como dito, serviu de 

base de sustentação do liberalismo político:  

 

a norma jurídica concebida como um comando real ou ainda como uma premissa 

maior, lógico-formal, que se formaliza, eis a essência da teoria normativa do 

positivismo no entendimento de Müller, que também lhe irroga o haver 

estabelecido o dualismo direito e realidade, norma e realidade normativa, como se 

fossem duas categorias justapostas e incomunicáveis, que só se encontrariam na 

subsunção de um fato - premissa menor - numa premissa maior: a norma.
111
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A crítica de Norberto Bobbio, noutra quadra, esclarece a ilusão que o positivismo 

gerou com o seu conceito de autossuficiência: 

 

A ilusão jurídico-institucional do século passado consistia em crer que o sistema 

político fosse ou auto-suficiente (e, portanto, gozasse de certa independência em 

face do sistema social global), ou fosse ele mesmo o sistema dominante (e, 

portanto, que bastasse buscar remédios aptos a controlar o sistema político para 

controlar, com isso, o sistema de poder da sociedade como um todo).
112

 

 

Na acepção liberal positivista, ao cidadão restou reservado o que está escrito na lei 

(Constituição) e nem um degrau a mais. A extensão de seus direitos se esgota no enunciado 

legal, de onde brota a latitude e a longitude de seu espaço público e de sua importância no 

processo de decisão política. 

Exsurge, dessa concessão teórica, uma indiscutível opacidade do papel político 

reservado ao povo, que submisso e impotente diante da estrutura política, jurídica, social e 

econômica da burguesia, tornou-se refém de um modelo de democracia formal/positivista, que 

em vez de emancipatória, degenerou profundamente a consciência popular. 

Importante não esquecer, noutro giro, que a ideia de cidadania surge no momento 

de autoafirmação da burguesia no poder e da inauguração da era constitucional no ocidente. É 

fruto da revolução social, política, jurídica e, sobretudo de valores, surgida na Europa nos 

séculos do iluminismo, que se irradiou para além do Velho Continente, chegando por esses 

lados do Atlântico com a independência das 13 colônias inglesas na América do Norte. 

O contexto histórico daqueles tempos, marcado por graves convulsões sociais, 

demonstra que a primeira necessidade da burguesia era fraturar definitivamente os alicerces 

do Antigo Regime, afastando qualquer possibilidade de um levante que pudesse restaurá-lo. 

Já no poder, cuidou de disseminar a semiótica revolucionária, plasmada nos ideais de 
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Liberdade, Igualdade e Fraternidade, racionalizando o poder político por meio de uma 

Constituição escrita, fonte de onde emanaria toda a legitimidade da nação. 

Reprimida e sufocada alhures pela sociedade estamentária, a burguesia 

rapidamente construiu uma complexa estrutura jurídico/constitucional de base positivista, 

garantindo em tons quase absolutos os direitos políticos e civis do cidadão - já liberto das 

distinções nobiliárias de outrora - ao mesmo tempo em que impusera severas restrições a 

atuação do Estado contra estas prerrogativas, declaradas inalienáveis e inatas ao homem. 

Percebe-se, pois, que a cidadania liberal limitava-se à cidadania política e civil, 

isto é, a um padrão normativo abstrato, positivado por via de uma constituição, que 

reconheceu como direito inalienável do povo a igualdade, meramente formal, ao tempo em 

que impôs limites à intervenção do Estado na vida privada. Trocando em miúdos, era a 

cidadania formal, abstrata, substancialmente inexistente. 

Norberto Bobbio bem descreveu essa convenção do liberalismo, ao afirmar que 

"os direitos de liberdade negativa, os primeiros direitos reconhecidos e protegidos, valem 

para o homem abstrato. Não por acaso foram apresentados, quando do seu surgimento, como 

direitos do Homem".
113

 

Adotando, assim, a supremacia da racionalidade da lei como elemento fundante e 

sem lacunas, os liberais ignoravam completamente as vicissitudes humanas  como valor de 

referência da norma. De modo que, tanto as características pessoais quanto as sociais, aquela 

servindo para personalizar cada homem, esta para compreendê-lo dentro dos micronichos de 

coletividades, integravam a lógica normativa reinante, que se reduzia ao enunciado legal. 

A referência positivista ilustrou, deste modo, um critério de cidadania amorfa, sem 

conteúdo axiológico, monista e materialmente inexistente. O estatuto do cidadão, a rigor, 

cingiu-se a conceitos negativos de liberdades, racionalmente programado para impedir que a 
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ação estatal viesse a incomodar a estrutura normativa liberal, que era a base teórica das 

instituições representativas.    

Em suma, o Estado deveria manter-se equidistante dos interesses individuais, das 

relações do livre mercado, da propriedade, do exercício dos direitos civis, ou seja, proteger a 

sobrevivência do padrão liberal, mantendo-se numa neutralidade ética. 

Em verdade, esta dinâmica só serviu para pulverizar a ação participativa da 

vontade popular, ao tempo em que consolidou a burguesia no poder. A neutralidade, nesse 

aspecto, teve muito mais forma do que substância, notabilizando-se, por esta razão, como uma 

das forças propulsoras do liberalismo e do monismo social. Ao fim, serviu como potência 

determinante para os interesses do governo representativo clássico, mas, na vertente oposta, 

como flameja para as cíclicas crises de legitimidade.   

 

 

3.4.2 Grupos de pressão 

 

 

A construção teórica do sistema representativo, conforme já demonstrado em 

linhas pretéritas, encontrou no movimento iluminista dos séculos XVII e XVIII sua raiz 

axiológica e sua formação ideológica, tendo nas Revoluções Inglesa, Americana e, sobretudo, 

Francesa o cenário político ideal para prosperar enquanto força viva da classe social que 

ascendeu ao poder após a queda do absolutismo e a falência generalizada de suas instituições. 

Transmudou-se a ideologia do poder, a ideia de soberania, até então fundada na 

imagem imperial e dominial do monarca, que justificava seu poder numa energia espiritual - 

fonte de sua legitimidade governativa - para um universo político que tem na racionalidade o 

manancial sinergético de todo o poder. Abandona-se a força divina, substituindo-a pelas 
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secularidade da razão humana, e transfere-se a essência fundante da legitimidade para a lei, 

notadamente a constituição. Inicia-se, assim, a era constitucional. 

Com efeito, o movimento constitucionalista ocidental, longe de ser um fenômeno 

estático, concluído e estabilizado no espaço e no tempo, apresenta-se como uma força 

dinâmica, viva, mutante e evolutiva, que se renova a cada ciclo do progresso humano, 

extraindo do período precedente a ceiva doce do acerto e buscando na estação subsequente a 

relva das expectativas evolucionistas. 

Essa dinâmica constitucional é o resultado de um espaço dialético em que forças 

econômicas, políticas, sociais, científicas, enfim forças oriundas de vetores acesos da 

sociedade convivem em constante diálogo e muitas vezes com interesses se entrechocando, 

mas que fazem do processo decisório um pêndulo que hora tende a aproximar-se de seus reais 

titulares, ampliando a legitimidade do poder, e, em momento posterior, a distanciar-se desse 

ambiente, para mergulhar no pantanoso terreno dos interesses alheios a vontade popular, é 

dizer na "ação usurpatória dos grupos de pressão".
114

 

André Ramos Tavares explica que  

 

os grupos de pressão representam setores organizados da sociedade civil, tendentes 

a obter favores ou benefícios próprios dos detentores do poder, sem, contudo, 

organizar-se sob a forma de partidária e, ademais, sem aspirar à tomada do poder 

ou obtenção de cargos públicos.
115

 

 

A legitimidade do poder, com efeito, tem sido o grande desafio do 

constitucionalismo desde o seu surgimento no século XVIII (ou no século XIII, para quem 

defende a Magna Carta de 1215 como evento inaugural), provocando em filósofos e juristas 

os mais variados embates teoréticos, tudo com vistas a identificar os elementos estruturantes 

do poder e, por conseguinte, a matriz fundante de sua legitimação. 
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O processo evolutivo da sociedade política tem mostrado que a cada ciclo 

constitucional - liberal, social e axiológico - amplia-se o espectro de participação popular, 

como força cogente, no exercício do poder político, o que tem provocado radicais 

transformações da esfera pública, cujo traço mais visível é o redirecionamento do espaço de 

discussão sócio/política, cada vez mais afinado com a ideia de soberania popular e da 

democracia comunitária de Rousseau. 

Malgrado não tenha havido revesses nos ciclos constitucionais, de retorno de uma 

fase evolutiva a outra já superada, é inegável que os avanços não foram suficientes para 

soçobrar os vícios que causaram a gangrena da etapa jugulada, o que tem motivado reiteradas 

crises no circuito da legitimidade do poder político, fazendo com que novas discussões sejam 

levantadas e adornadas com o propósito de ampliar cada vez mais o espaço público, a fim de 

substancializar a vontade popular, por meio de processos variados de participação do povo 

nas instâncias governativas. 

A legitimidade e suas consequentes deformações têm pautado a crítica à 

democracia representativa, marcadamente no que tange ao distanciamento crônico dos 

mandatários, quando eleitos, em relação aos mandantes. A lógica do sistema predispõe a um 

governo baseado numa elite política "mais preparada" para a complexa tarefa de tomar 

decisões e gerenciar a atividade estatal. O povo, nesse aspecto, seria incapaz de conduzir ou 

participar dessa abstrusa rede de decisões, ficando, assim, reduzido ao processo formal de 

ratificação daquela elite. 

Paulo Sergio Novais de Macedo coalesce a essa máxima, certificando que: 

 

Na democracia representativa, a participação popular fica praticamente alijada, por 

ausência de controle por parte da população, após o processo eleitoral, pois o que 

existe é um arremedo de controle, exercido por órgão com essa atribuição, 

normalmente compostos de agentes indicados pelos Poderes constituídos. Assim, se 

considerarmos que é da essência do sistema democrático o "poder do povo" e o 
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efetivo controle dos resultados, pode-se dizer que a democracia representativa está 

deveras distante da essência dos termos: de poder do povo, para o povo.
116

 

 

Essas crises são sempre geradas no epicentro do poder, especialmente na 

legitimidade de quem o exerce, como acima mencionado, já que não são raras às vezes, que 

razões outras, longe das promanadas da vontade popular, são incorporadas aos processos 

decisórios, fragilizando todo o sistema democrático. 

Rousseau já sentira o quão perversa era a degeneração da legitimidade do poder, 

cuja consequência mais sôfrega é a substituição dos interesses públicos por empenhos 

privados, intitulados e manipulados por pequenos grupos sociais que veem seus interesses 

como guias das decisões políticas.  

Nesse sentido realça: 

 

Quando, porém, o vínculo social começa a afrouxar e o Estado a debilitar-se, 

quando os interesses particulares começam a se fazer sentir e as pequenas 

sociedades a influir sobre a grande, o interesse comum se altera e encontra 

oponentes, a unanimidade já não reina nos votos, a vontade geral deixa de ser a 

vontade de todos, levantam-se contradições, debates, e o melhor parecer não é 

admitido sem disputa.
117

 

 

E ultima: 

Por fim, quando o Estado, à beira da ruína, já não subsiste senão por uma forma 

ilusória e vã, quando o vínculo social se rompeu em todos os corações, quando o 

mais vil interesse se pavoneia impudentemente com o nome sagrado do bem 

público, então a vontade geral emudece e todos, guiados por motivos secretos, já 

não opinam como cidadãos, como se o Estado jamais tivesse existido, e fazem-se 

passar fraudulentamente, sob o nome de leis, decretos iníquos cuja única finalidade 

é o interesse particular.
118

 

 

A abordagem desta investigação, a propósito, deve considerar quais as causas 

determinantes do déficit de legitimidade no sistema representativo contemporâneo, a fim de 
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identificar o exato momento em que essa engrenagem vulnerabiliza-se, permitindo que 

agentes alheios a sua estrutura funcional ingresse em seu código genético, adulterando a 

pureza das águas mães que irrigam a estrutura do sistema democrático. 

Pois bem, o distanciamento político entre mandantes e mandatários, ou como 

queiram representantes e representados - ponto nefrálgico da crise - ocorrido na segunda 

metade do século XX e perdurando até os dias atuais, não encontra na doutrina da duplicidade 

sua justificativa teórica, já que há muito os filósofos contemporâneos, assim como as 

Constituições hodiernas, abandonaram a ideia positivista do mandato livre. 

O recurso à identidade de vínculo político entre os que legitimam e os que atuam 

diretamente no processo decisório, conforme já demonstrado, foi uma resposta contumaz à 

teoria do mandato autônomo, além de uma radical mudança na hermenêutica da representação 

política, notadamente pelo abandono das velhas máximas positivistas. 

De conteúdo emparelhado à soberania popular, a horizontalidade no sistema 

representativo, defendida pela doutrina da identidade, consolida a ideia rousseauneana da 

decisão política como apanágio da vontade geral, ou seja, como consequência da 

manifestação soberana das forças vivas da sociedade. É, portanto, a legitimação do processo 

decisório, pela consideração da vontade popular, enquanto substrato ativo do poder político. 

Como bem pondera Bonavides, já citado em linhas pretéritas, a harmonia entre 

representante e representado é a máxima do acatamento dos princípios democráticos.119 

Com efeito, não sendo a crise de legitimidade contemporânea consequência da 

rigidez doutrinária positivista de outrora, nem tendo a identidade - característica do mandato 

imperativo - solucionado, de per si, aquele distanciamento (representantes e representados) 

que levara o sistema a entrar em síncope, imprescindível refazer o diagnóstico do crescente 

déficit de legitimidade pela qual passa o Estado constitucional, para, além de compreendê-lo, 
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encontrar soluções que revigorem o núcleo do governo que um dia foi dito como sendo “do 

povo, pelo povo e para o povo".
120

 

Nessa perquirição, impossível não recorrer aos filósofos sociais contemporâneos, 

como força auxiliar na identificação dos males do Estado constitucional coevo, para 

individuar os vácuos que têm levado o sistema representativo a crises recorrentes e a quase 

um colapso no início do século XX, com a assunção do Estado Soviético, que pôs em xeque o 

modelo liberal/burguês predominante no século XIX. 

Norberto Bobbio, analisando a crise do sistema representativo, considerando como 

paradigma para sua crítica a democracia rousseauniana, descreve três hipóteses que a 

denuncia, assim por ele explicada: 

 

Quando comparada à democracia de inspiração rousseauísta, com efeito, a 

participação popular nos Estados democráticos reais está em crise por pelo menos 

três razões: a) a participação culmina, na melhor das hipóteses, na formação da 

vontade da maioria parlamentar; mas o parlamento, na sociedade industrial 

avançada, não é mais o centro do poder real, mas apenas, frequentemente, uma 

câmara de ressonância de decisões tomadas em outro lugar; b) mesmo que o 

parlamento ainda fosse o órgão do poder real, a participação popular limita-se a 

legitimar, a intervalos mais ou menos longos, uma classe política restrita que tende 

à própria autoconservação, e que é cada vez menos representativa; c) também no 

restrito âmbito de uma eleição una tantum sem responsabilidades políticas diretas, a 

participação é distorcida, ou manipulada, pela propaganda das poderosas 

organizações religiosas, partidárias, sindicais, etc.
121

 

 

Como se percebe, o cientista italiano encontra em três fenômenos sociais a 

patologia das enfermidades que tem acometido representação política contemporânea, e, em 

decorrência, causado fissuras graves em seus alicerces, notadamente na legitimidade do 

exercício do poder - chave de abóbada de todo o sistema. Assim, destaca a franciscana 

participação popular nos parlamentos que, em sua ótica, já não representa o núcleo do poder 

político - sugere a existência de poderes ocultos e desnivelados com o Estado constitucional; a 
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limitação da vontade popular ao voto, o que tem contribuído para a manutenção de uma 

restrita classe política no poder - violando princípio capital da democracia, ou seja, a 

alternância de suas autoridades; e, por fim, a influência de outras forças provenientes de 

grupos sociais organizados corporativamente, na manipulação do processo decisório, o que 

tem afastado, sobremaneira, o povo de seus representantes. De certa forma, esse diagnóstico 

relembra o ciclo da dualidade representativa. 

Paulo Bonavides foi mais enfático ao analisar a crise que tem deslegitimado o 

processo de decisão política e, outrossim, contribuído, fatalmente, para uma continuada 

despolitização do cidadão, cada vez mais transformado em mercadoria, tão somente, para a 

instrumentalização do poder pela forças dominantes da sociedade. Para  Bonavides, 

 

Os vícios eleitorais, a propaganda dirigida, 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 conta 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.
122

 

 

Bonavides identifica ainda a existência de grupos de pressão, formados por 

interesses organizados, coesos e ávidos para se acomodarem nas instâncias governativas, 

como instrumento de manipulação e de usurpação do poder político. Instalam-se em espaços 

intermediários entre o povo e o poder e de lá passam a agir em canal direto com o governo. 

Seriam eles, além dos partidos, forças econômicas, políticas e sociais, que estariam cada vez 

menos preocupados com os interesses do povo, e cada vez mais avaros nas empresas que 

representam. Necessário se faz transcrever, novamente, a análise do autor: 
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A vontade popular, a par de todas suas consequências, começou de ser valorada em 

termos absolutos, mas o curioso e irônico é que essa vontade não se impôs à 

representação como um todo, qual seria de desejar e como ocorreria com a vontade 

da nação, pelo seu órgão - o representante, nos melhores tempos do liberalismo. A 

imperatividade do mandado entrou nos seus efeitos em paradoxal contradição com 

o sufrágio universal. A vontade una e soberana do povo, que deveria resultar de um 

sistema representativo de índole e inspiração totalmente popular, se decompôs em 

nossos dias na vontade antagônica e disputante de partidos e grupos de pressão. Na 

sociedade de massas abala-se de maneira violenta a acomodação dos interesses 

econômicos, políticos e sociais, cada vez menos interessantes globais do povo e 

cada vez mais interesses parcelados de grupos e classes conflitantes. Por isso 

mesmo tradutores de um antagonismo que se vai tornando irremediável, sujeitos a 

um equilíbrio precário e que jamais poderá ser adequadamente atendido pelas 

velhas estruturas do sistema representativo.
123 

 

E sentencia: 

 

Até mesmo o cidadão que Rousseau fizera rei na ordem política, como titular de um 

poder soberano e inalienável, acabou se alienando no partido ou no grupo, a que 

vinculou seus interesses. 

Dessa abdicação de vontade, imposta pelas condições diferentes da sociedade 

industrial de nosso século, resultou enorme predomínio das categorias 

intermediárias, aquelas precisamente que Rousseau talvez com genial intuição 

precursora se aporfiara obstinado por eliminar de toda interferência na organização 

de um poder democrático. Vendo neles a volonté de tous, o genebrês percebia com 

acuidade a contradição básica em que se achavam com a volonté générale. Mas, 

com toda a ironia que acompanha essa transformação, aflige-nos ver de uma parte 

como o sistema representativo se socorre da inspiração democrática e eleva a 

democracia ao primeiro de seus valores, buscando, do ponto de vista teórico e 

também das técnicas que institui, fazer eficaz ao máximo a vontade popular e 

como, doutra parte, essa vontade todavia se falseia, conforme é possível averiguar 

quando se presta atento exame à ação usurpatória dos grupos de pressão.
124

 

 

Diagnóstico semelhante faz André Ramos Tavares quando reconhece a atuação 

dos grupos de pressão somente no plano dos empreendimentos que defendem, por via dos 

quais buscam "obter a regulamentação ou desregulamentação de determinados setores, 

conforme seus interesses privados. Como forma de alcançar esse desiderato, utilizam-se [...] 

da persuasão, alcançando a convicção dos representantes do povo".
125

 

Visando incrementar ainda mais o diálogo e, bem assim, evidenciar o fundamento 

teorético de sua crítica, Bonavides demonstra existir um indiscutível "divórcio entre o povo e 
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as suas instituições de Governo",
126

 chegando ao ponto de afirmar haver verdadeira 

dificuldade em se saber quem é o povo, como elemento político titular do poder decisório, no 

sistema representativo. Nesse sentido, assim, indaga: 

 

Quem é o povo, e onde está o povo, nessa forma de organização em que o ente 

político é objeto e não sujeito, e se viu privado, pela extorsão política, da 

titularidade de suas faculdades soberanas? Ninguém sabe responder.
127

 

 

A forma indignada com que se manifesta o autor demonstra o imenso abismo 

construído entre a soberania popular idealizada por Rousseau, também conhecida por 

democracia comunitária e a realizada pela democracia liberal, de base aristocrática e com 

grande dificuldade de sedimentar uma legitimidade substancial no exercício do poder político. 

Ora, as deduções a que chegaram Norberto Bobbio e Paulo Bonavides não 

discrepam, antes convergem para uma mesma determinante, a saber, a decomposição da 

vontade popular pela fraude ideológico/dogmática da representação política. Ambos os 

autores descrevem, por suas próprias linhas, prognósticos semelhantes, basicamente 

assentados na restrição do conceito de cidadania, na secessão entre as vontades parlamentar e 

popular e na manipulação do poder político por partidos e grupos de pressão. De modo que, a 

síntese dos dois filósofos, malgrado a historicidade e especificidade da realidade italiana e 

brasileira, abanca-se em premissas siamesas. 

Tanto isso é verdade que Norberto Bobbio descreve como um movimento típico 

do Estado contemporâneo à monopolização da economia e, mais especificamente, da política, 

por grupos que defendem seus interesses como dominantes na sociedade, o que Bobbio 
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equipara ao "soberano absoluto de outrora (um verdadeiro 'novo príncipe')".
128

 Sua reflexão 

está assim exposta: 

 

Do ponto de vista institucional, a situação de nosso tempo caracteriza-se não só 

(como é natural) nos países de economia coletivista, mas também nos países 

capitalistas - por um processo inverso ao que designamos como desmonopolização 

do poder econômico e ideológico, ou seja, por um processo que se orienta tanto 

para a remonopolização do poder econômico, através da progressiva concentração 

das empresas e dos bancos, quanto para a remonopolização do poder ideológico, 

através da formação de grandes partidos de massa, chegando ao limite do partido 

único, que detém o direito, em medida maior do que o soberano absoluto de outrora 

(um verdadeiro "príncipe"), de estabelecer o que é bom e o que é mau para a 

salvação dos próprios súditos, bem como através do controle que os detentores do 

poder econômico exercem, nos países capitalistas, sobre os meios de formação da 

opinião pública.
129

 

 

A análise de Bobbio é precisa ao identificar esse movimento econômico e político, 

no Estado constitucional dos dias atuais, concentrador de força e poder, cujo desiderato é 

defender, no campo governamental, os interesses que os simbolizam. Disfarçam suas ideias, 

neste plexo, maquiando-as com o semblante da democracia, mas, em verdade, defendem 

interesses próprios, circunscritos às instâncias privadas que representam. 

A remonopolização, em essência, é apenas o lastro que viabilizará a concentração 

de poder por tais grupos, tanto pela dependência econômica (concentração de riqueza), quanto 

política (despolitização do cidadão e manutenção da classe política no poder), que imporá à 

sociedade. Reside, neste particular, um dos pontos de vulnerabilidade do sistema, qual seja: 

ceder aos interesses de confrarias específicas, em detrimento das franquias sociais. 

Em alguns sistemas são estes (grupos de pressão) mais importantes que os partidos 

políticos e se fazem portadores verdadeiros e inevitáveis daquela vontade convertida, através 
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de atos legislativos, em suposta expressão do "bem-comum", da "vontade popular", do 

"interesse geral".
130

 

Adamo Dias Alves, tratando da crise da democracia representativa, faz importante 

relato empírico sobre a atuação dos grupos de pressão nos Estados Unidos da América, onde 

essas facções sociais são organizadas legalmente e atuam através dos chamados lobbies: 

 

Os grupos de pressão, que nos Estados Unidos se cristalizaram em organizações 

estáveis, os chamados lobbies, autênticos escritórios com sua atividade regulada em 

lei, buscam uma decisão favorável e usam dos meios mais variados para alcançar 

este fim. Sua técnica de ação compreende desde campanhas publicitárias, da 

simples persuasão até a corrupção e, se necessário, a intimidação (algo que pode ser 

visto no Brasil assolado por escândalos envolvendo multinacionais e contratos 

licitatórios fraudulentos, até promulgação de leis que as beneficiem).
131

 

 

E acrescenta: 

 

O trabalho dos grupos de pressão tanto se faz de maneira direta como de maneira 

indireta e oculta. A pressão deles recai principalmente sobre a opinião pública, os 

partidos, os órgãos legislativos, o governo e a imprensa. Um exemplo pode ser 

visto no lobby armamentista em prol do governo Bush nos Estados Unidos, 

denunciado por Michael Moore em seu filme Fahrenheit 9/11 e Tiros em 

Columbine.
132

 

 

Para a consecução de seus fins, os grupos de pressão atuam, conforme acima 

demonstrado, de forma agressiva, planejada e objetiva, sem deferência a qualquer ética 

política, econômica, social ou jurídica. Justificam, na acepção mais pejorativa da expressão, 

os fins pelos meios
133

, a ação pelos resultados. 

Como enfatiza Bonavides,  
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os grupos querem a "decisão favorável" e não trepidam em empregar os meios mais 

variados para alcançar esse fim. Aperfeiçoaram uma técnica de ação que 

compreende desde a simples persuasão até a corrupção e, se necessário, a 

intimidação. O trabalho dos grupos tanto se faz de maneira direta e ostensiva como 

indireta e oculta. A pressão deles recai principalmente sobre a opinião pública, os 

partidos, os órgãos legislativos, o governo e a imprensa.
134

 

 

Por certo, não poderiam agir no núcleo do poder político, sem, todavia, valer-se 

dos instrumentos que, em princípio, deveriam servir de guardião - de gládio em punho - da 

cidadania e da legitimidade do poder, ou seja, a imprensa, a opinião pública, o governo e os 

partidos - como acentua Bonavides - vetores de grandeza considerável no Estado 

constitucional. 

A manipulação desses fatores reais de poder
135

 pelos grupos de pressão coloca em 

evidência o nível de degeneração a que chegou a vontade popular, ao mesmo tempo em que 

solidifica a crise na legitimidade do poder e equaliza a fraude político/ideológica do modelo 

representativo. Norberto Bobbio já alertara para essa verdade, quando chamou atenção para a 

pressão "pela propaganda das poderosas organizações religiosas, partidárias, sindicais".
136

 

Tomando emprestado, novamente, a reflexão que Bonavides faz sobre os 

movimentos dos grupos de pressão, destacamos: 

 

[...] O grupo mobiliza rádio, imprensa e televisão e por meios declarados ou sutis 

exterioriza a propaganda de seus objetivos, quer pela publicidade remunerada, quer 

pela obtenção da condescendência e simpatia dos que dominam aqueles meios. 

Produzido o clima de apoio, ao grupo se lhe depara a autoridade pública já 

favoravelmente predisposta aos seus interesses.
137

 

 

E prossegue, 
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[...] os grupos de pressão ou dispõem já de poderosas organizações jornalísticas ou 

influenciam os meios de comunicação de massas através da publicidade. A pressão 

mais refinada é aquela que se faz mediante notas e editoriais, que o público supõe 

inspiradas no interesse da coletividade. Forma o público portanto sua opinião 

segundo aquela pauta sutilmente imposta pelo grupo. Este acaba extraindo enfim do 

poder executivo uma decisão acomodada na aparência ao interesse geral e sem 

atritos com a opinião pública já domesticada.
138

 

 

A grande imprensa, pois, a serviço dos grupos de pressão é aliada de grandeza 

inestimável, dado o grau de penetração e de influência que exerce na opinião pública e, 

porque não dizer, na própria esfera governamental. O marketing midiático seduz as massas, 

induz escolhas, manipula reflexões, ostenta o seu ponto de vista como a razão única dos fatos, 

angaria aliados que abraçam suas causas, constrange os órgãos governamentais, abre 

fronteiras no centro do poder, enfim desenvolve um apanágio de ações direcionadas a garantir 

seus objetivos, em regra alcançados, sempre a revelia da vontade popular ou dos interesses da 

cidadania. Detalhe importante é que os grupos de pressão atuam valendo-se, hipocritamente, 

da infantaria da democracia, a saber, no "interesse público", "em prol da cidadania", "em 

nome do desenvolvimento nacional", dentre outras expressões ou jargões de ordem. 

José Luiz Quadros de Magalhães, analisando a influência que a mídia exerce na 

política contemporânea, alerta para uma situação preocupante da crise, qual seja a infiltração, 

sob um ponto de vista formal, dos grupos de pressão no núcleo do poder. O sinal emitido pelo 

autor transcreve um quadro fático real: 

 

Hoje, em várias democracias representativas, vende-se um representante como se 

vende um sabão em pó. Quem fabricar melhor seu representante, tiver mais 

dinheiro para contratar uma boa empresa de "marketing" e conseguir muito tempo 

de mídia, conquista e mantém o poder. Nos Estados Unidos, um Senador democrata 

gastou 60 milhões de dólares para se eleger nas eleições de 2000. Nos EUA o 

salário de um Senador é de 150.000 dólares ano, para um mandato de seis anos. 

(informação disponível no site "cnnenespanol.com" em Dezembro de 2000). Quais 

interesses sustentam este Senador? Quem ele representa? O povo? Hoje se sabe que 

na "grande democracia do norte", só tem chance de chegar ao poder quem tem atrás 
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de si os milhões de dólares das megas corporações da indústria armamentista, da 

indústria de tabaco, da indústria farmacêutica e outras.
139

 

 

Noutro giro, apossados da imprensa, a opinião pública torna-se presa fácil nas 

mãos dos grupos de pressão, sobretudo nas sociedades de massa, em que os juízos reflexivos 

limitam-se a percepções empíricas dos fatos sociais, ou seja, a compreensões cingidas às 

experiências, às observações superficiais, aos conhecimentos acríticos, logo sem os devidos 

apuros metodológicos para se alcançar um visão ampla e verdadeiramente reflexiva da 

realidade, dos quais os juízos analíticos abeberam-se. 

Claudia Maria Las Casas Brito, citando Kant, descreve sucintamente a diferença 

entre juízos sintéticos e analíticos, dizendo: 

 

Juízos sintéticos são os de elucidação, aqueles que provieram da experiência; logo 

compreendemos serem eles correspondentes ao juízo que se formou comparável 

com a doxa/opinio dos gregos, e, assim induzem a erro e em nada ajudam na 

formação do conhecimento racional e, portanto, não devem ser considerados. 

Juízos analíticos, compreende aqueles que impõem juízos de ampliação 

acrescentando um predicado aos conceitos dos juízos sintéticos adquiridos pelo 

sujeito, portanto com esse acréscimo, o sujeito será levado a pensar e a criticar 

sobre aquele primeiro conhecimento do qual apenas tinha uma opinião de juízo 

acrítico e por isso aporta.
140

 

 

Conforme explica Kant,  

 

os juízos da experiência, como tais, são todos sintéticos. Porque seria absurdo 

fundar um juízo analítico na experiência, pois para formá-lo não preciso sair do 

meu conceito e, por conseguinte não me é necessário o testemunho da experiência 

[...] porque antes de dirigir-me à experiência, tenho já em meu conceito todas as 

condições do juízo; só me resta, segundo o princípio de contradição, tirar o 

predicado do sujeito e ao mesmo tempo chegar a ter consciência da necessidade do 

juízo, necessidade que jamais a experiência poderá subministrar-me.
141
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A pressão sobre a opinião pública considera, nesse ensejo, a sua condição de juízo 

extensivo, de experiência, de análise superficial dos fatos sociais, para, assim, seduzi-la e 

cooptá-la para a região periférica das causas do grupo, mas que servirá, neste compasso, para 

"legitimar" os imperativos que defende em termos absolutos. 

Além da fragilidade reflexiva da opinião pública, a situação é agravada pela 

inorganicidade do povo, que mesmo sendo o elemento de maior força política numa 

comunidade movimenta-se sem diretriz estabelecida e sem força de comando, ultrajando-se 

ainda mais diante dos grupos de pressão, que, por sua vez, são tecnicamente orgânicos, e, em 

alguns casos, legalmente organizados (v.g. os Estados Unidos da América que teve a 

atividade é disciplinada por força do Federal Regulation of Lobbying Act;
142

 no Brasil tramita 

o PL nº 6.928/02, de autoria da Deputada Vanessa Grazziotin, que busca regulamentar a 

atividade dos grupos de pressão - lobbys - no cenário jurídico nacional
143

). 

Ferdinand Lassalle, ao explorar o raio do poder organizado e do o poder 

inorgânico, reconhece essa característica anorgânica do povo e, por conseguinte, sua 

vulnerabilidade diante das forças organizadas: 

 

Entretanto, o poder que se apoia na nação, meus senhores, embora seja, como de 

fato o é, infinitamente maior, não está organizado. A vontade do povo e sobretudo 

seu grau de acometimento, não é sempre fácil de pulsar, mesmo por aqueles que 

dele fazem parte. Perante a iminência do início de uma ação, nenhum deles é capaz 

de contar a soma dos que irão tentar defendê-la. Ademais, a nação carece desses 

instrumentos do poder organizado [...].
144
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Ora, sem organicidade o povo pensa e age desordenadamente, sem um rumo a 

seguir e sem delimitação de fronteiras, ou seja, falta-lhe objeto e objetivo. Adamo Dias Alves, 

valendo-se dos ensinamentos de Carl Schmitt, ilustra que, "por definição uma massa sente, 

ela não pensa. A massa participa da política e massa é manipulação. É uma criança solta 

numa noite escura. Ela é capaz de ter medo, é capaz de ter amor".
145

 

Assim, nas palavras de Schmitt é desenhado o elemento manipulação, que aliado 

ao juízo sintético e a inorganicidade do povo, encerra os instrumentos de compressão sobre a 

opinião pública. 

Paulo Bonavides salienta que: 

 

A opinião pública é "preparada" e se for o caso "criada" para dar respaldo de 

legitimidade à pretensão do grupo, que esperava ver facilitada sua tarefa e por essa 

via indireta (apoio da opinião) lograr o deferimento dos favores impetrados junto 

dos poderes oficiais competentes.
146

 

 

Mario Stoppino, citado por Claudia Maria Las Casas Brito Lamas, assim descreve 

a manipulação: 

 

O que é Manipulação? O uso da palavra Manipulação vem para indicar 

determinadas relações sociais ou políticas que intermediam entre indivíduos ou 

grupos [...] tal termo indica uma série de relações que se distinguem por uma 

acentuada diferença entre caráter ativo e intencional da ação do manipulador, que 

visa transformar o comportamento do manipulado, e caráter passivo e inconsciente 

do comportamento deste. O manipulador trata o manipulado como se fosse uma 

coisa: maneja, dirige, molda suas crenças e/ou os seus comportamentos sem contar 

com o seu consentimento ou sua vontade consciente. O manipulado por sua vez 

ignora ser objeto de manipulação: acredita que adota o comportamento que ele 

mesmo escolheu, quando na realidade, a sua escolha é guiada, de modo oculto, pelo 

manipulador. [...] O sujeito manipulado não sabe que o é e crê tomar sua decisão de 

modo livre, enquanto que seu comportamento é, na realidade, manobrado pelo 

manipulador como o são os movimentos de um títere nas mãos do operador. 

[...] Do ponto de vista avaliativo, a Manipulação é um fenômeno unívoca e 

insofismavelmente negativo. Entre todas as formas de poder, é ela que acarreta 

mais grave condenação moral. Tem se afirmado, por exemplo, que ela constitui "a 
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face mais ignóbil do poder" e a "forma mais inumana da violência", ou que quem 

dela é vítima "é espoliado da alma".
147

 

 

Claudia Maria Las Casas Brito Lamas faz ainda pesada crítica à manipulação da 

opinião pública, que para ela "influencia e adoece" a sua formação e "prejudica sorrateira e 

ardilosamente a liberdade por meios que atingem a livre consciência e livre manifestação de 

sua expressão.
148

 

Sendo o povo, portanto, dotado de juízo sintético e anorgânico, encontra-se 

politicamente reduzido diante da recalcitrante manipulação dos grupos de pressão, ainda que 

tal inferioridade seja imperceptível aos seus olhos. De toda sorte, fenece em sua vontade 

soberana, em sua liberdade de expressão e, como um todo, em seus direitos fundamentais. 

Bonavides aponta ainda três ambientes em que os grupos de pressão atuam para 

desvirtuar a legitimidade do poder, a saber, "os partidos, os órgãos legislativos, o 

governo".
149

 

Sobre o modus operandi nos partidos, investe no caráter individual de seus 

integrantes, valendo-se da técnica de convencimento do parlamentar para aderir a sua causa. 

Para tanto, apresenta bons argumentos de projetos que pretendem ser aprovados, fornecendo, 

para isso, material demonstrativo e retórica no sentido de que se trata de bem de interesse 

público. Falhando tais mecanismos persuasórios, os grupos de pressão valem-se de quaisquer 

recursos de que disponham, inclusive o suborno e a intimidação.
150

 

No legislativo, o caminho seria as comissões parlamentares, dado o grau de 

influência que elas exercem na aprovação de projetos legislativo, alguns deles, inclusive, sem 

a necessidade de ir ao plenário da Casa. Por serem mais concisas que o plenário, pois formada 
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por pequenos grupos de parlamentares, transformam-se em ambiente fértil para as investidas 

dos grupos, já que se "constitui a chave do processo legislativo. A sorte das leis, onde o 

parlamento ainda legisla, se decide menos no plenário do que nas comissões técnicas da cada 

câmara".
151

 

Por via da "greve com distúrbios e violência a passeatas de protestos, desfiles nas 

ruas, obstrução e paralisação do tráfego, fechamento de casas comerciais, formas de 

boicote",
152

 dentre outros, os grupos de pressão comprimem o governo, coagem os dirigentes 

e corroem as instâncias governativas. Em última análise, secciona todo o sistema de garantias 

democráticas, deslegitimando a representação política no Estado constitucional dos dias 

atuais. 

Aqui reside outra vulnerabilidade da democracia representativa, plasmada na sua 

incapacidade de proteger a vontade popular, prima e ultima ratio do sistema, permitindo que 

vetores ilegítimos, circunscritos à dimensão privada da sociedade, dominem a consciência do 

povo, e, por extensão, a do próprio governo. Assim, enquanto a vontade popular estiver refém 

dos grupos de pressão, cumprindo apenas o ritual descrito em sua agenda política, o mosaico 

da representação política permanece desencaixado da legitimidade do poder. A democracia, 

nestes moldes, mais parece um simulacro de governo popular. 
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4 SOBERANIA POPULAR NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

 

4.1 DA DITADURA MILITAR À CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

 

O golpe militar de 31 de março de 1964 mergulhou o Brasil em um dos períodos 

mais sombrios de sua história. O Presidente Constitucional, João Goulart, foi deposto pelas 

forças armadas e em seu lugar foi empossado, provisoriamente, o presidente da Câmara dos 

Deputados, deputado Ranieri Mazzilli, malgrado todo o poder político tivesse concentrado nas 

mãos do Comando Supremo da “Revolução”, composto pelo general Arthur da Costa e Silva 

(Exército), vice-almirante Augusto Rademaker (Marinha) e brigadeiro Correa de Melo 

(Aeronáutica). 

José Afonso da Silva faz, em breves palavras, uma síntese do que foram os 

primeiros momentos do regime militar: 

 

Domina o poder um Comando Militar Revolucionário, que efetua prisões políticas 

de todos quantos seguiram o Presidente deposto ou simplesmente com ele 

simpatizavam, ou com as ideias de esquerda, ou apenas protestavam contra o 

autoritarismo implantado.
153

 

 

O Ato Institucional nº 1 (AI – 1), baixado em 9 de abril daquele ano, dava ao 

presidente poderes para emendar a Constituição (1946), decretar estado de sítio, cassar 

mandatos parlamentares e suspender direitos políticos de qualquer cidadão por um período de 

dez anos. Instituiu ainda que o novo presidente da República e o vice seriam eleitos 

indiretamente pelo Congresso Nacional, o que veio a ocorrer em 11 de abril de 1964, 
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recebendo a faixa presidencial o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, o general Humberto 

de Alencar Castelo Branco, dando início, assim, ao primeiro mandato dos generais. 

A incipiente democracia brasileira, nascida com a queda do então Presidente 

Getúlio Vargas, em 29 de outubro de 1945, não resistiu à grave crise institucional surgida com 

a renúncia do Presidente Jânio Quadros. Os ideais esquerdistas do vice João Goulart, 

substituto legal do cargo, sobretudo, após a apresentação do Plano Trienal, pregando a 

nacionalização das empresas estrangeiras e a reforma agrária, serviram de estopim para a 

revolta das forças armadas e a implantação da mais perversa ditadura política em terras 

tupiniquins. 

A ruptura com a Ordem Constitucional de 1946 instalou no país um período de 

exceção, marcado pela supressão dos direitos fundamentais dos cidadãos, pela violação dos 

direitos humanos, da liberdade de imprensa, da livre manifestação de convicções políticas e 

ideológicas, enfim, pela subtração total da soberania popular, como único meio legítimo de 

exercício do poder. 

Tal situação expôs as chagas da ordem imposta, causando, conseguintemente, 

sucessivas crises dentro do regime militar, mormente pela resistência vinda dos movimentos 

de esquerda, que insistiam em enfrentar o governo, inclusive, usando táticas de guerrilha. O 

Comando “Revolucionário”, atento ao ânimo de seus opositores, não titubeou em expedir 

outros Atos Institucionais, culminado, em 13 de dezembro de 1968, com a edição da mais 

terrível de todas as medidas de exceção da ditadura, o Ato Institucional nº 5 (AI – 5). 

Pelo AI – 5, o Congresso Nacional foi fechado, as garantias constitucionais foram 

extintas, os direitos políticos e o habeas corpus para os crimes políticos foram suspensos, 

oficiais das Forças Armadas e das Polícias Militares foram reformados e a imprensa foi 

incondicionalmente censurada. Sem dúvida, foi o rompimento definitivo com a Ordem 
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Constitucional de 1946 - considerando que a Carta de 1967 já não representava o sentimento 

democrático do povo brasileiro. 

É importante salientar, por oportuno, que a democracia, durante os 21 anos de 

ditadura (1964/1985), nunca deixou de ser assegurada formalmente na Ordem Jurídica da 

época. Todavia, materialmente, todo o poder era resultado da vontade singela e fria dos 

generais presidentes. O interesse nacional, por conseguinte, era a veleidade dos militares. O 

eco das massas, durante o estado de exceção, era comprimido com o som da repressão e da 

perseguição política, do sufocamento da liberdade de expressão, da hipertrofia do Poder 

Executivo, da tortura institucionalizada, da ignorância, por parte do Estado, ao império da lei 

e, sobretudo, com a nefasta agressão ao poder constituinte do povo brasileiro. 

O movimento de resistência, encampado por segmentos da sociedade civil 

organizada, com destaque para políticos idealistas, religiosos, estudantes, artistas, instituições 

como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), a União Nacional dos Estudantes (UNI), 

dentre outros, desencadeou uma insatisfação nacional com a política praticada pelo regime 

militar, mormente após o esgarçamento do modelo econômico, eleito e executado neste 

período, cujos efeitos provocaram um verdadeiro caos social durante as décadas de 70, 80 e 

90 do século próximo passado. 

A burguesia prejudicada pelas constantes crises econômicas, a classe média e as 

camadas populares, sufocadas pelas altas taxas de inflação e pelo arrocho dos salários, e até 

mesmo por pessoas ligadas às Forças Armadas, engrossavam as fileiras da oposição. O 

processo de abertura tornava-se, assim, irreversível.  

No final da década de 70 e início da década de 80, grandes manifestações 

populares difundidas por todas as regiões do Brasil exigiam a retomada do processo 

democrático e a entrega definitiva do poder aos civis. As altercações populares mais 
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marcantes aconteceram em janeiro e abril de 1984, com dois gigantescos comícios realizados, 

respectivamente, na Praça da Sé, em São Paulo e no Largo da Candelária, no Rio de Janeiro, 

reunindo, no primeiro, mais de um milhão de pessoas e, no segundo, mais de 500.000. Era a 

pressão da sociedade em prol das eleições diretas para presidente da República, que ficou 

nacionalmente conhecida pelo jargão “Diretas já”. 

Diante da força popular e da insustentabilidade do regime totalitário, o deputado 

Dante de Oliveira, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou uma emenda constitucional 

à Carta de 1967/1969, visando instituir eleições diretas, em novembro de 1984, para 

presidente da República. Malgrado a pressão popular em apoio à Emenda Dante de Oliveira, 

inclusive com multidões saindo às ruas, o Parlamento Nacional não aprovou mencionada 

emenda, deixando a disputa presidencial transcorrer nos porões do Colégio Eleitoral. 

Mesmo indiretamente, o poder foi entregue aos civis, tendo sido eleito no Colégio 

Eleitoral para assumir a Presidência da República, o então governador de Minas Gerais 

Tancredo Neves, que não viria a tomar posse em razão de seu falecimento antes de receber a 

faixa presidencial. 

Dito fato, levou o seu vice, José Sarney – provisoriamente em 15 de março de 

1985, e depois, definitivamente, em 22 de abril do mesmo ano – a ser empossado Presidente 

da República e a prosseguir com as reformas institucionais que devolveriam de uma vez por 

todas a democracia ao país. 

Ainda no ano de 1985, diante da pressão popular pela convocação de uma 

Constituinte, o presidente José Sarney enviou a Emenda Constitucional nº 26 para o 

Congresso, invitando a Assembleia Nacional Constituinte para discutirem e promulgarem 

uma nova Carta Política para o país. 

Em verdade, a EC nº 26, de 27.11.85, ao convocar a Assembleia Nacional 

Constituinte (Congresso Nacional Constituinte), nada teve, em essência, de emenda 
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constitucional, antes um ato político, e explica-se: convocando a Constituinte para elaborar 

uma nova Constituição, buscava-se substituir, em plenitude, realidades constitucionais, 

sequência impossível por via de emenda, que, por natureza, visa apenas reformar a 

Constituição e não aniquilá-la. 

A convocação da Constituinte foi uma vitória da opinião pública, como a única 

voz legítima a ecoar em um Estado Democrático de Direito. Como se sabe o poder nada mais 

é do que o reflexo da experiência contida na vontade popular. Só será legítimo, por 

conseguinte, se expressar a convicção e o desejo do povo. 

Com efeito, convocada a Constituinte, começa o debate para escolher entre as duas 

espécies de Assembleia Constituinte: a Assembleia Exclusiva ou o Congresso Constituinte. A 

primeira seria convocada unicamente para os debates e a promulgação da Carta Magna, sendo 

dissolvida logo em seguida; a outra resultaria da transformação da Câmara e do Senado em 

Constituinte. Assim, após a promulgação da Constituição, voltariam a seus encargos políticos 

no Parlamento Nacional. 

Os defensores da Assembleia Exclusiva alegavam em seu socorro a possibilidade 

de uma eleição fundada na discussão de teses, princípios e compromissos afetados aos 

trabalhos da Constituinte, afastando-se, por conseguinte, das práticas ordinárias de 

clientelismos e fisiologismo. Assim, advogavam, seria uma Assembleia mais progressista e 

independente, com possibilidade de atender e consagrar de forma responsável o grito popular, 

abafado pelos 21 anos de ditadura fardada. 

O Congresso, todavia, acompanhou a orientação do governo, optando pelo modelo 

de Congresso Constituinte, fazendo, com isso, ouvido surdo aos apelos dos mais amplos 

segmentos da sociedade organizada. Nem mesmo o parecer do relator da EC nº 26, o 

deputado Flávio Bierrenbach, que recomendava uma consulta popular, através de um 

plebiscito, para deixar o povo escolher qual modelo de Constituinte queria, sensibilizou o 
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Parlamento brasileiro, que em 1º de fevereiro de 1987, atribui os poderes Constituintes ao 

Congresso Nacional, elegendo, ainda, o deputado Ulysses Guimarães, do PMDB de São 

Paulo, presidente da respectiva Assembleia.  

Esse não foi o único entrave para o início dos trabalhos Constituintes, uma vez que 

havia dentro do Congresso Nacional, agora investido de Poder Constituinte, 23 senadores 

eleitos em 1982, que, outrossim, não eram membros natos da Assembleia instaurada, pois não 

tinham mandatos específicos, ou seja, outorgas populares para discutirem e aprovarem a nova 

Constituição. 

Referidas impugnações foram apresentadas pelos deputados Plínio de Arruda 

Sampaio, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, e Roberto Freire, do então Partido 

Comunista Brasileiro de Pernambuco. Contudo, o plenário da Constituinte rejeitou as 

impugnações e acolheu esses parlamentares nas votações da Assembleia. 

Por fim, compôs o governo uma comissão provisória de estudos constitucionais, a 

chamada comissão Afonso Arinos, a fim de que fosse apresentado um anteprojeto de 

constituição ao povo brasileiro. A Referida comissão sofreu severas críticas de setores da 

sociedade organizada, principalmente, dos partidos políticos de esquerda, que queriam a Carta 

de Princípios como um resultado da manifestação direta do povo, através da participação 

popular na discussão e elaboração de seu texto. 

A Comissão Afonso Arinos foi então nomeada, sob a regência do Senador de 

mesmo nome, consolidando, assim, a ideia principal do governo de preparar um anteprojeto 

de Constituição que servisse de baliza para os trabalhos da Constituinte. Os debates iniciais 

cingiram-se à própria Comissão, seguindo o script traçado pela instância governamental. 

Todavia, o momento político pelo qual passava a sociedade brasileira, de clamor social por 

uma nova categoria de Estado, organizado em bases democráticas, faria a Comissão ceder à 

enorme pressão popular e, desse modo, ampliar o espaço público de discussão, para incluir a 
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sociedade civil na arena dialógica constitucional. Para tal fim, a Comissão promoveu 

inúmeras audiências públicas, ouvindo e discutindo diretamente com o povo, nas mais 

diversas regiões do país, o que proporcionou 122 emendas populares ao anteprojeto da 

Constituição, que, ao final, foi remetido para os debates da Constituinte. 

O período pré-constituinte e o constituinte, por tal circunstância, foram riquíssimos 

para o crescimento da consciência política do povo brasileiro. Houve, em todo o país, um 

grande esforço de participação dos mais variados segmentos da sociedade organizada, 

culminado, por conseguinte, com a apresentação de 122 emendas populares ao projeto 

constitucional. 

Não há como negar que a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, 

chamada de “Constituição Cidadã”, pelo extinto deputado Ulysses Guimarães, foi a mais 

democrática da História Constitucional brasileira e a que mais expressou a soberania popular 

como único meio de exercício regular do poder. 

A democracia, outrossim, foi repetidamente aclamada pelo Texto Magno que, logo 

no seu artigo 1º, proclamou ser o Brasil um Estado Democrático de Direito. Ficaram, ainda, 

garantidos os direitos fundamentais do cidadão; os princípios que regeriam a nova Ordem 

Jurídica do país, dentre eles o da soberania, o da cidadania, o da dignidade da pessoa humana, 

o dos valores sociais do trabalho e  da livre iniciativa e o do  pluralismo político; determinou, 

noutro quadrante, os objetivos da República, como construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; estabeleceu os 

princípios que regeriam as relações internacionais do país, assegurando, assim, a 

autodeterminação dos povos, os direitos humanos, a defesa da paz, o repúdio ao racismo e a 
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concessão de asilo político. Enfim, é um texto plasmado no primado do homem como ser 

racional e da sociedade como titular e destinatária final do poder do político. 

Essa panaceia de princípios, ideologias e discussões que precederam a 

Constituinte, e, que, por outro lado, foram garantidos no Texto Magno, constituíram a 

expressão livre e soberana do povo brasileiro e o reflexo da insatisfação política acumulada 

pelos 21 anos de ditadura militar. A nova Ordem Constitucional serviu para restabelecer o 

tecido social da nação, que foi fragmentado com o golpe de 1964 e quase que totalmente 

destruído com a edição do AI – 5. 

A soberania popular, sob esta ótica, deve ser vista não só pela sua consagração no 

texto constitucional, mas, sobretudo, pela resistência oferecida à ditadura militar, pelas 

manifestações populares verificadas durante o período de exceção, pelas pressões em prol das 

“Diretas já”, pela coação política exigindo ao presidente José Sarney uma nova constituição, 

pela participação popular maciça durante os debates da Constituinte, pelas emendas populares 

apresentadas, enfim, por todo o processo sócio/político que encontrou seu apogeu na 

promulgação da Constituição Federal de 1988. 

A instauração na nova Ordem Constitucional, de imediato, demonstrou a força da 

vontade popular na relação político/jurídica do exercício do poder. Já no preâmbulo da Carta 

Magna, fica consignado que a Assembleia Nacional Constituinte havia instituído um Estado 

Democrático de Direito, comprometido e disposto a defender os princípios da soberania 

popular, como forma de garantia suprema da democracia. 

O artigo 1º da Constituição reafirma o Estado de Direito e declara ser fundamento 

da nova República, a soberania. Mais adiante, no parágrafo único, do mencionado artigo, 

afirma que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente”. 
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Goffredo Telles Júnior analisando a norma encartada no parágrafo único, do artigo 

1º, da Constituição Federal, indaga a que poder se refere o insigne princípio constitucional. 

Por certo, e sem medo de embair-se, refere-se ao poder político que, na visão do autor, pode 

resultar dos próprios governantes, consequência do uso da força armada, ou da vontade do 

povo. Nesse caso, relata, vem “haurido da vontade dos governados” 
154

. O primeiro retrata 

um regime autoritário, também conhecido por ditadura; o outro é uma democracia. 

E arremata o sobredito autor: 

 

O que, em verdade, o axioma prenuncia é que o poder dos Governos, quando não 

emanada do povo, não é poder: é força, força armada; e, neste caso, o regime não 

tem o caráter e uma Democracia verdadeira. De acordo com o célebre princípio, o 

Governo, em regime democrático, só é legítimo, quando seu poder emana do povo. 

Consequentemente, a legitimidade da Democracia depende da introdução da 

vontade dos governados nas decisões e nos atos dos governantes.
155

 

 

Por outro lado, para não se esquecer de destacar, o inciso I, do artigo 1º, do Texto 

Magno, afirma que a soberania ganhou dignidade de fundamento da República. Dito comando 

normativo, conferiu poder político supremo e independente ao país, seja nas relações internas 

ou externas. Com isso, garantiu a supremacia dentro do território nacional e a não 

subordinação, no plano internacional, a qualquer outra nação.  

Marcello Caetano explica que: 

 

Supremo, porque, não está limitado por nenhum outro na ordem interna, 

independente porque, na ordem internacional, não tem de acatar regras que não 

sejam voluntariamente aceitas e está em pé de igualdade com os poderes supremos 

dos outros povos.
156

 

 

Darcy Azambuja explicando o significado de soberania, expõe: 
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[...] Ao poder, expressão dinâmica da ordem política, denomina-se governo, e é o 

terceiro elemento essencial do Estado. O governo do Estado tem características 

especiais, que o distinguem do poder de outros grupos sociais. Assim, para 

constituir o Estado, não basta a existência de um governo em uma sociedade 

qualquer, fixada em um território determinado. O poder estatal se distingue pelo 

fato de ser supremo, dotado de coação irresistível em relação aos indivíduos e 

grupos que formam sua população, a ser independente em relação ao governo de 

outros Estados.
157

 

 

Continua Azambuja: "A esse poder do Estado, que é supremo, que é o mais alto 

em relação aos indivíduos e independente em relação aos demais Estados, os escritores 

clássicos denominam soberania [...]".
158

 

Jorge Miranda, citando Jellinek, afirma que  

 

a nota essencial do Estado é a existência de um poder que não se deriva de nenhum 

outro, que procede dele próprio e de harmonia com o seu próprio direito. Onde haja 

uma comunidade com tal poder originário e meios coercitivos de domínio sobre os 

seus membro e o seu território, no âmbito da sua ordem jurídica, aí existe um 

Estado. Soberania significa capacidade de auto-organização e autovinculação".
159

 

 

Com efeito, determinou a Constituição que a soberania popular será exercida, nos 

termos de seu artigo 14, através do “sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 

igual para todos e, nos termos da lei, mediante: plebiscito, referendo e iniciativa popular”. 

Deve-se, ainda, acrescer a este rol a ação popular, consagrada no artigo 5º, inciso LXXII, da 

Carta de Princípios de 1988. 

 

 

4.2 A SOBERANIA POPULAR SOB A ÓTICA DO ARTIGO 14 DA CONSTITUIÇÃO 

 

 

4.2.1 Sufrágio universal 
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Primeiramente, deve-se entender o significado da palavra sufrágio. Para tanto, é 

imperioso que se faça um breve retrospecto histórico, a fim de se identificar suas raízes, 

sobretudo, na experiência política brasileira. 

A palavra sufrágio vem do latim sufragium, que significa aprovação, apoio. 

Para Carlos S. Fayt é, por conseguinte, “um direito público subjetivo de natureza 

política, que tem o cidadão de eleger, ser eleito e de participar da organização e da atividade 

do poder estatal” .
160

  

Gilmar Mendes assevera que "os direitos políticos abrangem o direito de sufrágio, 

que se materializa no direito de votar, de participar da organização da vontade estatal e no 

direito de ser votado".
161

 

O sufrágio universal nasceu do ideário revolucionário burguês do Século XVIII, 

tendo sido um dos objetivos substanciais da lendária Revolução Francesa. No século seguinte, 

constou como regra nos programas de praticamente todos os movimentos políticos da época, 

servindo de estribo para a implantação da democracia como o único regime legítimo de um 

Estado de Direito. Contemporaneamente é reconhecido como forma, por excelência, de 

exercício da soberania popular e, por tal razão, encontra-se consagrado nas constituições dos 

Estados democráticos. 

Paulo Bonavides afirma ser o sufrágio “o poder que se reconhece a certo número 

de pessoas (o corpo de cidadão) de participar direta ou indiretamente na soberania, isto é, 

na gerência da vida pública”.
162

 

E acrescenta o sobredito autor: 
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Com a participação direta, o povo politicamente organizado decide, através do 

sufrágio, determinado assunto de governo; com a participação indireta, o povo 

elege representantes. 

Quando o povo se serve do sufrágio para decidir, como nos institutos da 

democracia semidireta, diz-se que houve votação; quando o povo, porém emprega o 

sufrágio para designar representantes, como na democracia indireta, diz-se que 

houve eleição. No primeiro caso, o povo pode votar sem eleger; no segundo caso, o 

povo vota para eleger.
163

 

 

José Afonso da Silva diz que: 

 

É um direito que decorre diretamente do princípio de que todo poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Constitui a 

instituição fundamental da democracia representativa e é pelo seu exercício que o 

eleitorado, instrumento técnico do povo, outorga legitimidade aos governantes. Por 

ele também se exerce diretamente o poder em alguns casos: plebiscito e referendo. 

Nele consubstancia-se o consentimento do povo que legitima o exercício do poder. 

E aí está a função primordial do sufrágio, de que defluem as funções de seleção e 

nomeação das pessoas que hão de exercer as atividades governamentais.
164

 

 

Resta saber, dentro de uma visão liberal clássica, se o sufrágio seria efetivamente 

um direito ou uma função. Para os partidários da primeira escola, o sufrágio é um direito 

exercido por cada cidadão, dentro de uma coletividade. Teria, assim, cada membro da 

sociedade, identificado dentro do corpo de eleitores, uma parcela ou fração da soberania. Esse 

fragmento, observado individualmente, era expressão autônoma e primária da vontade própria 

da cada cidadão. 

Rousseau foi o grande paladino do sufrágio como reflexo da soberania popular, 

tendo defendido o voto como um direito dos cidadãos já que ninguém poderia privá-los de seu 

exercício.
165

 

Se para a escola do sufrágio universal esse direito subjetivo pertencia ao povo, 

para os devotos da escola da soberania nacional, o sufrágio era um meio posto à disposição da 

nação para legitimar o exercício do poder. Assim, a razão histórica do exercício do sufrágio 
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para essa corrente, procede da nação (doutrina da soberania nacional). Nesse talante, os 

eleitores seriam “tão somente instrumentos ou órgãos de que se serve a nação para criar o 

órgão maior – o corpo representativo – a que delega o poder soberano, do qual todavia se 

conserva sempre titular”.
166

 

O pensamento contemporâneo cuidou de resolver essa disputa e, tal encargo, 

coube, primitivamente, aos constitucionalistas italianos, que buscaram conciliar o conceito de 

sufrágio universal, firmado na soberania popular, “com a obrigatoriedade do voto e sanções 

impostas ao eleitor”,
167

 defendida pela doutrina do sufrágio função. Com isso, conjugou a 

concepção da soberania popular com a acolhida pela doutrina da soberana nacional. Em 

outras palavras, o sufrágio seria, por conseguinte, um “direito de função”.  

Dalmo de Abreu Dallari, paisano dessa visão conjugada de sufrágio, assevera sê-lo 

um direito público subjetivo, uma vez que confere a cada cidadão, visto dentro de uma 

coletividade, o direito de exercê-lo na esfera pública para a consecução de fins públicos. Por 

outro lado, diz ainda que corresponde também a uma função social, pois possibilita, no 

sistema representativo moderno, a escolha dos governantes pelos governados, concluindo, 

assim, a vontade política do Estado. Portanto, além de direito, também é um dever.
168

 

De modo que, através do sufrágio, o corpo de eleitores de determinado Estado 

participa livremente da atividade político/eleitoral, escolhendo os governantes que exercerão 

as funções estatais, por via do sistema representativo existente no regime democrático 

específico. 

A experiência tem apresentado para a Ciência Política dois modelos bem definidos 

de sufrágio, quais sejam o universal e o restrito. O primeiro é instituto típico dos regimes 
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democráticos; o segundo pode denunciar a presença de regimes aristocráticos, elitistas ou 

oligárquicos. 

Todavia, os referidos parâmetros não devem servir de bússola, prima facie, para 

uma conclusão definitiva sobre o tema. Consoante acima demonstrado, o conceito de 

democracia não se exaure em eleições diretas e gerais para preenchimento de mandatos 

eletivos. Assim, nem o sufrágio universal indica, necessariamente, a existência de uma 

democracia, nem tão pouco o sufrágio restrito aponta, em essência, um regime totalitário, uma 

vez que o instituto da democracia não se resume apenas em formalidades eleitorais. 

O sufrágio universal, nesse contexto, é o direito conferido a todo o corpo de 

eleitores, sem qualquer distinção de cor, sexo, raça, condição econômica, ou outra forma de 

privilégio, de escolher livremente seus representantes e, por outro lado, de ser escolhido, nos 

mesmos fundamentos, para o exercício de um mandato político temporal, exigindo apenas, em 

cada caso, que sejam observadas as regras normativas específicas. 

A universalidade do direito de sufrágio é um princípio basilar da democracia 

política, que se apoia na identidade entre governantes e governados. Essa identidade será tanto 

mais real quanto mais se amplie o direito de sufrágio aos integrantes da nacionalidade. É o 

que caracteriza o sufrágio universal, acolhido no artigo 14 da Constituição, que se funda na 

coincidência entre a qualidade de eleitor e a de nacional de um país.
169

 

O sufrágio é universal quando garantido a todos os nacionais, independentemente 

de condições étnicas, econômicas, intelectuais, culturais, de sexo ou outras do gênero. 

Todavia, tal universalidade não impede que a Constituição venha a fixar parâmetros mínimos 

para o seu exercício, antes deve recorrer a tais mecanismos, na busca pela racionalização do 

gozo desse direito. De qualquer forma, não se admite que essas limitações gravitem numa 

variável que atente contra a dignidade da pessoa humana. 
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A capacidade de alistabilidade e de elegibilidade são, portanto, os pilares de 

sustentação do sufrágio universal, o meio por intermédio do qual a democracia representativa 

é realizada no Estado moderno. É pelo seu exercício que o eleitorado, instrumento técnico do 

povo, concede legitimidade política para o governo. 

Doutra banda, o sufrágio restrito, ao revés do universal, só reconhece como 

legítimos a exercê-lo os cidadãos detentores de certas condições especiais, provenientes do 

nascimento, da condição econômica ou de outras qualificações específicas. É, por esta razão, 

um tipo de sufrágio discriminatório e segregacional. 

José Afonso da Silva faz a seguinte análise sobre o sufrágio restrito: 

 

“sufrágio discriminatório e antidemocrático, que exclui do direito subjetivo de votar 

e de participar do processo político e do governo a massa do povo que não possui 

aquelas qualificações fortuitas e circunstanciais de fortuna e capacidade 

especial”.
170

 

 

Quanto ao seu alcance, divide-se em sufrágio censitário, que busca reconhecer 

como cidadão indivíduos que apresentem certas situações econômicas, e capacitário, que 

arrima seu fundamento em pessoas possuidoras de capacidades especiais, ou seja, que tenham 

um grau de instrução específico. No primeiro caso, a fortuna permite a participação no 

exercício do poder; no segundo, as faculdades intelectuais são quem ditam tal contato. 

Pode, ainda, o sufrágio ser igual, ou seja, de valor idêntico para todos os cidadãos, 

numa verdadeira consagração do princípio da isonomia; e desigual, quando é conferido a 

determinados eleitores privilégios especiais quando do exercício do sufrágio, em regra, 

valorando o voto de maneira diferenciada ou permitindo mais de um voto por pessoal. 

Três espécies identificam essas formas históricas de sufrágio: múltiplo, plural e 

familiar. O primeiro permite que o eleitor exerça sua capacidade eleitoral ativa mais de uma 
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vez, desde que em circunscrição eleitoral diversa. Foi previsto na Inglaterra até 1948, quando 

o Partido Trabalhista assumiu o poder e pôs fim a essa imperfeição política; o segundo tolera 

que o eleitor emita mais de um voto, desde que na mesma circunscrição eleitoral. A diferença 

básica entre um e outro modelo reside nos efeitos políticos sentidos nos dois institutos. 

Enquanto no múltiplo, o eleitor pode contribuir para o resultado de mais de um distrito 

eleitoral; no plural, fica restrito a um, colaborando, deste modo, em apenas uma única 

circunscrição.
171

 

Por último, verifica-se o sufrágio familiar, de flagrante base paternalista, já que 

assegura ao chefe de família uma quantidade de votos semelhante ao número de membros de 

seu núcleo familiar. Essa modalidade, além de quebrantar o princípio da isonomia, fere a 

paridade existencial entre os dois sexos, se mostrando, com isso, impróprio para o Estado 

moderno. 

Como se sabe, a Constituição de 1988 aboliu todas as formas segregacionais de 

sufrágio, consagrando em seu corpo, através do comando normativo impresso no artigo 14, o 

sufrágio universal como princípio da nova Ordem Jurídica e a igualdade do seu exercício para 

todo e qualquer cidadão, sem exceção. Com isso, aboliu de vez do direito pátrio, qualquer 

forma de discriminação para o exercício da soberania popular e, por conseguinte, para a 

garantia do regime democrático como expressão legítima do povo. 

 

 

4.2.2 O voto 

 

 

Determina o texto constitucional, conforme acima realçado, que o voto será direto 

e secreto. Direto porque não precisa de interlocutores para se tornar efetivo, ou seja, o titular o 
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executa, imediatamente, através de sua própria pessoa. Secreto porque é individual e 

inviolável, o que permite escolher livremente os representantes, sem que haja influência 

alheia. O eleitor, neste sistema, encontra-se escravo tão somente de sua sadia consciência e de 

suas convicções políticas e ideológicas. 

Essa independência no exercício do voto constitui seu pilar de sustentação, a força 

motriz de todo o processo democrático. Sob esse prisma, é sem dúvida o mecanismo mais 

eficiente para a consagração da soberania popular. Demais, assenta-se na força conata e 

inalienável do povo, irradiando, por conseguinte, o apoio cogente que legitima o governo. 

Vista desse ângulo, a democracia moderna depende do voto, como célula que é de 

sua estrutura orgânica, para legitimar o mandato dos governantes e, com isso, garantir a 

soberania popular como o único fundamento do poder.  

Atento a esse fato, Goffredo Telles Junior assevera que: 

 

Um governo que não seja órgão do poder, mas órgão da violência, imporá, é certo, 

uma ordem social, mas essa ordem é obtida por compressão. É uma ordem 

mecânica e, portanto, precária, porque não contará com a adesão das consciências. 

É uma ordem, sim, mas é uma ordem que a coletividade não quer.
172

 

 

Efetivamente, o corpo eleitoral é o detentor do direito subjetivo de votar e ser 

votado, o grande articulador da democracia contemporânea, uma vez que livre e 

soberanamente deve exteriorizar esse direito, mediante o voto, para legitimar o poder político 

e, com isso, consagrar a vontade popular. 

Dallari assevera que o eleitor deve ter a possibilidade de agir livremente no 

momento de votar. Se houver qualquer fator de coação, direta ou indireta, viciando a vontade 

do eleitor, sua manifestação já não será autêntica. E a falta de autenticidade no 
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pronunciamento de muitos eleitores compromete todo o processo eleitoral, retirando-lhe o 

caráter democrático.
173

 

Por outro lado, deve-se chamar atenção para a distinção existente entre o direito de 

sufrágio e o voto, em que pese o emprego constante, mas equivocado, dos dois institutos 

como sinônimos. 

José Afonso da Silva é quem melhor explica essa distinção. Para ele,  

 

o direito de sufrágio exerce-se praticando atos de vários tipos. No que tange à sua 

função eleitoral, o voto é o ato fundamental de seu exercício [...] o voto é distinto 

do sufrágio [...]. Este é o direito político fundamental nas democracias políticas. 

Aquele emana desse direito. É sua manifestação no plano prático”.
174

 

 

Não se pode negar, doutra banda, que além de ser um ato político, o voto também 

é um ato jurídico, já que emiti-lo constitui um direito de todo o cidadão. Nessa acepção, o 

voto também é um direito subjetivo que, conseguintemente, materializa o sufrágio, no caso 

brasileiro, universal. 

Quanto a ser direto, é uma exigência que explica mais o sufrágio do que o voto 

propriamente dito, uma vez que o direito de escolha (sufrágio) é que pode ser direto ou 

indireto. 

Contudo, afastando-se dessa abstração teórica, deve-se entender que eleição direta, 

materializada pelo voto direto, assegura o exercício imediato da representação política, sem a 

presença de mediadores, ou seja, o próprio eleitor outorga poderes ao mandatário. Ao revés, 

na indireta, verifica-se a presença de um órgão intermediário, que interliga a vontade do 

eleitor à legitimidade do governante. 

O voto secreto também é uma forma de dá autenticidade à vontade popular, 

protegendo-o da influência de políticos arcaicos que ainda utilizam formas vetustas de 
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captação de eleitores, como o clientelismo, o fisiologismo, etc. Nessa senda, o voto não deve 

ser divulgado nem pelo seu titular, nem tampouco por terceiro, de forma fraudulenta. 

Não se pode negar que o eleitor é dono de seu voto, porém até cumprir seu dever 

jurídico, depositando sua vontade na urna, deve manter suas convicções políticas guardadas 

consigo mesmo.  

José Afonso da Silva explica o motivo de tal resguardo, dizendo: 

 

É que o segredo do voto, sendo um direito subjetivo do eleitor, é outrossim uma 

garantia constitucional de eleições livres e honestas, porque evita a intimidação e o 

suborno, suprimindo, na raiz, a possibilidade de corrupção eleitoral, ou, pelo 

menos, reduzindo-a consideravelmente.
175

 

 

Registre-se ainda que é através do escrutínio que se exercita o voto. Nesse sentido, 

o escrutínio é o mecanismo através do qual os votos são recolhidos e apurados em uma 

eleição. No Brasil, hodiernamente, a urna eletrônica é o método utilizado de escrutínio. 

Através dessa inovação da Justiça Eleitoral, todo o processo de captação e apuração dos votos 

encontra-se digitalizado. O resultado dessa tecnologia, dentre outros, é a garantia do voto 

depositado. A divulgação é instantânea e pública, garantindo, assim, a lisura do pleito, o 

fortalecimento da democracia e, sobretudo, o respeito à vontade popular. 

A Carta Política de 1988 consagra o sufrágio universal como um direito de todos 

os cidadãos, materializado através do voto direto e secreto, obrigatório para os eleitores entre 

18 e 70 anos e facultativo para os que se acharem entre 16 e 18 anos e os que se encontrarem 

com mais de 70 anos.  

 

 

4.2.3 Plebiscito 
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O plebiscito foi garantido na Carta Magna como uma forma de assegurar a 

participação direta do povo no exercício do poder político. Dito instituto, oriundo do modelo 

de governo semidireto, alinhou o Estado brasileiro dentro do perfil das democracias 

participativas, consoante prescreve o parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal.  

Efetivamente, não se pode negar a representatividade da democracia nacional, uma 

vez que a soberania popular, via de regra, é exercida indiretamente, por intermédio de 

mandatários legitimados pelo corpo de eleitores. Todavia, a consagração de institutos da 

democracia semidireta, na Ordem Constitucional de 1988, abrandou essa rigidez secular, traço 

marcante da representação política das democracias liberal-clássicas, e conferiu ao cidadão o 

direito de participar ativamente do governo. 

Baseia-se, assim, o plebiscito, como instrumento político de participação do povo 

no jogo do poder, “numa consulta prévia à opinião popular. Dependendo do resultado do 

plebiscito é que se irão adotar providências legislativas”,
176

 conforme sustentado em linhas 

pretéritas. 

É forçoso reconhecer que, hodiernamente, os sistemas democráticos de poder 

exigem a participação popular na administração da coisa pública. Não há mais lugar na 

complexa conjuntura política contemporânea para o modelo representativo clássico, baseado, 

unicamente, em um mandato eletivo autônomo. As democracias modernas, sob esse prisma, 

são regimes políticos participativos. 

Paulo Bonavides é partidário dessa doutrina, que entende ser o grande agente 

vitalizador da democracia contemporânea: "Não há democracia sem participação. De sorte 
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que a participação aponta para as forças sociais que vitalizam a democracia e lhe assinam o 

grau de legitimidade e eficácia no quadro social das relações do poder [...]".
177

 

A rigor, o plebiscito serve para que o povo, como agente primário do poder, possa 

se mover dentro do processo político, autonomamente, ou seja, sem o incômodo auxílio de 

colocutores. 

Nesse contexto, feita a consulta aos agentes do poder, que opinarão sobre matéria 

específica de interesse público, o consequente resultado vinculará a ação legislativa 

motivadora do plebiscito. 

É relevante repisar que essa consulta deve preceder à ação do Legislativo, já que 

esta é o grande rótulo que o distingue de outro instrumento da democracia semidireta, o 

referendum, que será estudado mais adiante. 

Na coerente definição de José Afonso da Silva, plebiscito é "uma consulta 

popular, semelhante ao referendum; difere deste no fato de que visa a decidir previamente 

uma questão política ou institucional, antes de sua formulação legislativa".
178

  

E finaliza, enfatizando: "o plebiscito autoriza a formulação da medida 

requerida".
179

 

O plebiscito, destaca Bonavides, “seria um ato extraordinário e excepcional, tanto 

na ordem interna como externa. Teria por objeto medidas políticas, matéria constitucional, 

tudo quanto se referisse à estrutura essencial do Estado ou de seu governo”.
180

 

Na leitura de Gilmar Mendes, "o plebiscito configura consulta realizada aos 

cidadãos sobre matéria a ser posteriormente discutida no âmbito do Congresso Nacional".
181
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Assim, a formação de novos Estados e Municípios, diante da Constituição 

brasileira de 1988 (artigo 18, §§ 3º e 4º) ou a consulta popular ocorrida em 21.4.1993 no 

Brasil, pela qual o eleitorado escolheu a forma e o sistema de governo que regeria o país, são 

todas resultados de consultas populares de natureza tipicamente plebiscitária. 

Ressalte-se, por oportuno, que por se tratar de exercício da soberania popular, 

somente quem detiver a capacidade eleitoral ativa, ou seja, reunir as condições normativas 

para votar, poderá participar de mencionada consulta popular. 

Nesse prisma, dispõe a Lei nº 9.709, de 18.11.1998, em seu artigo, 2º, § 1º, que “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”. Referida convocação 

caberá ao Congresso Nacional, em razão do comando encartado no inciso XV, do artigo 49, 

da Lei Suprema.  

Repita-se, por fim, que o plebiscito garante ao povo o privilegiado posto de sujeito 

do processo democrático, afastando-o, portanto, da fadigaria, posição de mero objeto do poder 

ou destinatário inerte e inoperante da ação governamental. 

 

 

4.2.4. Referendo 

 

 

Com o referendo, ao povo é assegurado o poder de sancionar ou vetar um ato 

normativo. Assim, após a regular tramitação de um projeto de lei, que deve observar o 

tradicional processo legislativo do sistema representativo clássico, o povo é convocado para 

se manifestar sobre a vigência, ou não, da lei, de modo que ela só se perfaz juridicamente se 

houver aprovação popular. É o povo, agindo de forma direta e por via do exercício do 
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sufrágio, que decide sobre a necessidade e conveniência da norma, aceitando-a ou, a 

contrario sensu, rejeitando-a. 

Para Gilmar Mendes, 

 

[...] é uma consulta posterior sobre determinado ato ou decisão governamental, seja 

para atribuir-lhe eficácia que ainda não foi reconhecida (condição suspensiva), seja 

para retirar a eficácia que lhe foi provisoriamente conferida (condição 

resolutiva).
182

 

 

E José Afonso da Silva consolida: 

 

[...] se caracteriza no fato de que projetos de lei aprovados pelo legislativo devam 

ser submetidos à vontade popular, atendidas certas exigências, tais como pedido de 

certo número de eleitores, de certo número de parlamentares ou do próprio chefe do 

executivo, de sorte que o projeto se terá por aprovado apenas se receber votação 

favorável do corpo eleitoral, do contrário, reputar-se-á rejeitado [...].
183

 

 

A principal diferença entre o referendo e o plebiscito é o momento em que a 

consulta popular é convocada pelo Parlamento em relação ao ato normativo, ou seja, enquanto 

o plebiscito configura-se por via de uma consulta que precede a norma, o referendo realiza-se 

após a confecção do ato político, concedendo ao povo, repita-se, o direito de ratificá-lo, e 

assim, permitir que tenha eficácia, ou rejeitá-lo, e, portanto, bani-lo do ordenamento jurídico.  

O referendo, outrossim, encontra substrato constitucional através do artigo 14, 

inciso II, da Carta de 1988, devendo, quando necessário, ser autorizada sua execução pelo 

Congresso Nacional, consoante enfatizou o inciso XV, do artigo 49, da Constituição Federal. 

Com efeito, através da Lei nº 9.709/98, em seu artigo 2º, § 2º, o referendo foi 

regulamentado no ordenamento jurídico pátrio, que assim dispõe: “o referendo é convocado 
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com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva 

ratificação ou rejeição”. 

Estabelecida, em extrato, a marcante diferença entre plebiscito e referendo, cumpre 

analisar as variáveis existentes no instituto do referendum. 

Nesse diapasão, o referendo pode alcançar matéria constitucional ou meramente 

legislativa. No primeiro caso é chamado de constituinte; no segundo de legislativo. Quanto a 

seus efeitos, pode ser constitutivo, quando permite o ingresso da norma no ordenamento 

jurídico, ou ab-rogativo, situação que retira a vigência da lei.  

Vislumbra-se, ainda, uma versão obrigatória e outra facultativa, encerrando, com 

isso, sua natureza jurídica. Sendo obrigatório, ou seja, decorrente da vontade soberana do 

poder constituinte, indexa a validade da norma à aprovação popular. Ao revés, se facultativo, 

pode ser requerido por órgãos ou por eleitores, observadas as normas específicas, porém não 

tem efeito vinculante, já que inexiste obrigatoriedade constitucional.  

Por fim, lobriga-se na doutrina do referendo, o ante legem e o post legem. O 

primeiro, conhecido como “referendo anterior, consultivo, preventivo ou programático”, 

confunde-se com o instituto do plebiscito, uma vez que consiste numa consulta popular antes 

do ato legislativo, ou seja, anterior à lei
184

. O segundo, post legem, “se segue 

cronologicamente ao ato estatal para conferir-lhe ou tolher-lhe existência ou eficácia”.
185

 

A origem do referendo reporta-se as antigas Dietas das Confederações Germânicas 

e Helvéticas, que exigiam para a aprovação das leis à aprovação popular. Diziam que cada 

instrumento normativo só teria vigência após o ad referendum do povo. 
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De berço democrático, conforme acima exposto, o referendo é um mecanismo da 

democracia semidireta que permite ao povo intervir nas ações de governo e impor sua 

vontade. Esta, pode acompanhar as decisões dos governantes, ratificando suas desígnias, ou 

redargui-los, rejeitando, assim, seus projetos. 

O instituto do referendo, entrementes, tem causado acaloradas discussões quanto à 

sua verdadeira eficiência nos regimes semidiretos. Os que defendem o instituto alegam em 

seu favor várias razões que o justificariam, como: 

 

[...] serve de anteprojeto à onipotência eventual das assembleias parlamentares; 

torna verdadeiramente legítima pelo assenso popular a obra legislativa dos 

parlamentares; dá ao eleitor uma arma com que sacudir o “jugo dos partidos”; faz 

do povo, menos aqueles espectador, não raro adormecido ou indiferente às questões 

públicas, do que um colaborador ativo para a solução de problemas delicados e da 

mais alta significação social; promove a educação dos cidadãos; bane das casas 

legislativas a influência perniciosa das camarilhas políticas; retira dos “bosses” o 

domínio que exercitam sobre o governo.
186

 

 

Já os que o acusam, contrapõem às suas vantagens os seguintes inconvenientes: 

 

[...] o desprestígio das câmaras legislativas, consequente à 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 frequente 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.
187

 

 

Não se há de negar que assiste razão, em graus específicos, as duas partes, pois ao 

passo que o instituto assegura a participação ativa do povo nos espaços públicos 

democráticos, garantido, assim, o exercício direto da soberania popular, constrange o modelo 

representativo do Estado moderno; traz, outrossim, a sociedade para a arena do poder, porém 

não lhe permite discutir a matéria que está sendo votada, senão apenas escolher dentre as 
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possibilidades já postas; dificulta a politicalha, por vezes verificadas, nas assembleias 

legislativas, mas subtrai dos cidadãos honestos e cheios de ideais, investidos em um mandato 

político, a possibilidade de honrar a outorga popular recebida. Enfim, traduz vetores díspares 

do regime democrático, que, todavia, tem mostrado experiências satisfatórias, sobretudo, com 

a ampliação do espaço público e o fortalecimento da participação popular nas decisões 

políticas. 

Essas altercações doutrinárias, a rigor, em vez de molestarem a eficácia do 

instituto, fortalecem-no, pois possibilitam uma análise técnico-científica, dentro da 

experiência verificada em cada realidade, sobre a eficiência do referendo para a consagração 

da soberania popular. Em alguns Estados, esse conhecimento empírico foi positivo, como na 

Suíça, através da Landsgemeinde cantonal. Em outros, todavia, não se logrou tanto êxito, 

como, por exemplo, na Alemanha, que viu o Nazismo travestir-se de legitimidade pela via do 

referendo.   

 

 

4.2.5. Iniciativa popular de lei 

 

 

Outro instituto marcante da democracia semidireta é a iniciativa popular, que 

assegura ao povo, de forma imediata, a participação no processo de elaboração das leis. Por 

via da iniciativa popular, o cidadão reassume a sua condição política de sujeito ativo das 

instâncias do poder, já que participa autonomamente do processo legislativo, dando impulso 

germinal a projetos de leis. 

Laferrière, citado por Bonavides, expõe que: 

 

O veto e o referendum apenas asseguram ao povo que ele não será submetido a uma 

legislação que não queiram, mas não obrigam juridicamente o parlamento a 
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legislar. Confere tão somente ao povo o poder de embargar aquelas leis da 

assembleia parlamentar que se lhe afigurem nocivas, ao passo que a iniciativa 

popular proporciona ao corpo de cidadãos o exercício de uma verdadeira orientação 

governamental, consubstanciada na capacidade jurídica de propor formalmente a 

legislação que no seu parecer melhor consulte o interesse público.
188

 

 

Como instituto legítimo da soberania popular, a iniciativa confere a possibilidade 

do cidadão propor emenda constitucional ou projeto de lei ao Parlamento, exigindo-se, 

todavia, que determinado número de eleitores assim o queira. No caso do Brasil, por expressa 

determinação constitucional (artigo 61, § 2º, da Carta Magna de 1988), a iniciativa só poderá 

ser exercida para a apresentação de projetos de lei, portanto, de natureza infraconstitucional. 

Fica registrada, por oportuno, a crítica ao conservadorismo da Constituinte de 

1988, que de forma antidemocrática não permitiu que a vontade do povo pudesse intervir no 

processo de emendas constitucionais. A censura a tal impedimento é cabível na medida em 

que o poder constituinte nada mais é do que a institucionalização da soberania popular. E 

nesse prisma, não seria legítimo, como efetivamente não foi, subtrair-se o exercício desse 

poder de seus reais titulares. 

Doutra banda, determinou a Constituição Federal, através do § 4º, de seu artigo 27, 

que as Constituições estaduais disciplinassem a forma de iniciativa popular nos respectivos 

Estados. Nesse diapasão, as Constituições dos Estados de São Paulo (artigo 22, inciso IV) e 

Bahia (artigo 31) rompendo com o conservadorismo da Carta Federal, possibilitou a seus 

eleitores, através da iniciativa popular, a proposição de emendas às respectivas Constituições, 

além de assegurar a apresentação de projeto de lei. Tal avanço não foi seguido pelo 

constituinte potiguar, que se manteve aprisionado ao conservadorismo da Carta Republicana 

de 1988. 

Nesse diagrama, encontra-se repousando no § 2º, do artigo 61, do Texto de 

Princípios, a forma de exercício da iniciativa popular em nível federal, determinando que: 
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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 iniciativa popular, nesse plexo, é criação do Estado moderno, sendo seus 

primeiros vestígios do Século XIX, mais precisamente do ano de 1898, quando o Estado de 

South Dakota, nos Estados Unidos da América a adotou como meio de expressão direta da 

vontade popular. Todavia, foi o Estado americano de Oregon, em 1904, o primeiro a fazer uso 

de tal instrumento.
189

 

Como acentuado por Bonavides, essa iniciativa, 

 

[...] encontrou previsão, ainda, dentre outras, na Constituição alemã de Weimar, em 

1919 e, atualmente, integra a Lei Fundamental da Republica Federal da Alemanha. 

As Constituições venezuelana e italiana também recepcionaram esse instituto da 

democracia participativa.
190

 

 

Xifra Heras, comentando a iniciativa popular, pondera que através desse 

mecanismo, “os cidadãos não legislam, mas fazem com que se legisle”.
191

 

Paulo Bonavides a considera um “exercício de direito que não pode ser tolhido, 

[...] do qual resultará o estabelecimento de novas leis ou a ab-rogação das existentes, tanto 

em matéria de legislação ordinária quanto constitucional”.
192

 

E Dallari assegura que “a iniciativa confere a um certo número de eleitores o 

direito de propor uma emenda constitucional ou um projeto de lei”.
193
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Certamente, ao abrigo da Ciência Política, essa á a grande chave de abóbada da 

iniciativa, ou seja, impor aos representantes, nos parlamentos, o interesse inalienável e 

legitimo do povo através de apresentação de projeto de lei e de emenda constitucional. 

Com efeito, interessante trazer à baila, pelo valor pragmático do conteúdo, a 

hipótese em que surge conflito entre o parlamento e o povo, em razão de lei proveniente do 

imaginário popular. A tradição representativa tem apontado para uma não vinculação entre a 

escolha popular e a decisão do parlamento. Por outro lado, a divergência pode ser resolvida 

por via do referendo, garantindo-se, assim, a preponderância da manifestação soberana do 

povo. 

Sobre o tema, Bonavides afirma: 

 

[...] as assembleias, pela iniciativa, se obrigam tão somente a discutir e votar os 

projetos de origem popular, mas não a aceitá-los. Surgindo assim a pendência, 

busca-se a solução no referendum. A lei será então fruto direto e exclusivo da 

soberana vontade do povo, consequentemente sem participação das assembleias 

representativas, até mesmo contra a resistência política que estas porventura lhe 

hajam movido.
194

 

 

A doutrina divide-a em iniciativa direta ou formulada e indireta, simples, pura ou 

não formulada. No primeiro caso, a matéria levada ao parlamento já se encontra totalmente 

articulada, em seus aspectos materiais e formais, pendente apenas de ser discutida e votada 

pela assembleia de representantes. Havendo rejeição, alteração substancial no projeto ou 

mesmo omissão legislativa, deve-se buscar o referendo como meio legítimo de outorgar 

validade à pretensão popular, conforme acima esposado. 

Noutro quadrante, a iniciativa não formulada garante aos parlamentos estaduais a 

possibilidade de discutirem previamente a matéria apresentada, que, em regra, exibem apenas 

linhas gerais sobre o tema a ser discutido. Nesse remate, cumpre ao parlamento local dá corpo 

à vontade popular, antes de enviá-la ao Legislativo superior.  
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Não há dúvida quanto ao mérito da iniciativa, como instrumento da democracia 

participativa, no processo de revitalização da soberania popular. O poder, nos regimes 

democráticos, é sempre o influxo orgânico dos desígnios do povo, o que leva a iniciativa a ser 

uns dos condutores legítimos dessa expressão popular. 

A Ordem Constitucional de 1988, como uma autêntica democracia participativa, 

inovou na cultura política nacional ao reconhecer, ainda que sob a casta do conservadorismo, 

a iniciativa popular como forma de participação direta do povo nas ações governamentais, o 

que fez dela, não só por isso, mas em face do sistema implantado, a mais democrática de 

todas as Constituições do Brasil. 

A regulamentação do instituto coube à Lei nº 9.709/98, a despeito da norma 

constitucional que o instaurou já tivesse força normativa e eficácia plena desde a sua 

promulgação. De qualquer modo, avançou a lei pelo menos em um aspecto, ao assegurar que 

a iniciativa popular "não poderá ser rejeitada 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" (§ 2º, do artigo 13, da lei citada). 

 

 

4.3 AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

 

A ação popular tem origem na Roma antiga, através das actiones populares, que 

garantiam ao povo legitimidade para a defesa do interesse público. Em razão do 

reconhecimento de legitimidade ativa ao povo para defender direito coletivo, constituía-se em 

exceção à regra ao princípio de que nemo alieno nomine lege agere potest. 

Paulo Barbosa de Campos Filho analisando a ação popular, escreve: 
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Paulo as definiu como as dadas a qualquer do povo em defesa do interesse público; 

"eam popularem actionem dicimus, quae suum jus populi tuetur" (Digesto, Livro 

47, Tit. 23/1). E nesse, como em vários outros textos do Digesto, vêm condensadas 

as regras que regiam, poucas, mas explícitas, o exercício de tais ações.
195

 

  

Malgrado o artigo 14 da Carta Magna não tenha consagrado a ação popular como 

um meio de exercício direto da democracia, ou seja, da participação popular no complexo 

jogo do poder, não se pode negar tal deferência a este instituto, que atraiu para suas hostes os 

mais espinhosos mecanismos de fiscalização popular. 

Nesse remate, dispôs a Carta de Princípios, em seu artigo 5º, inciso LXXIII, que: 

 

qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 

autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. 

 

Seguindo a lucidez do texto constitucional, Hely Lopes Meirelles expõe: 

 

É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer 

de seus membros. Por ela não se amparam direitos individuais próprios, mas sim 

interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor; 

é o povo, titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove em 

nome da coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da 

República lhe outorga.
196

 

 

José Afonso da Silva assevera, no mesmo diapasão, que: 

 

Trata-se de um remédio constitucional pelo qual qualquer cidadão fica investido de 

legitimidade para o exercício de um poder de natureza essencialmente política, e 

constitui manifestação direta da soberania popular consubstanciada no art. 1º, 

parágrafo único, da Constituição: todo poder emana do povo, que o exerce por 

meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Sob esse aspecto é uma garantia 

constitucional política. Revela-se como uma forma de participação do cidadão na 

vida pública, no exercício de uma função que lhe pertence primariamente. Ela dá a 
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oportunidade de o cidadão exercer diretamente a função fiscalizadora, que, por 

regra, é feita por meio de seus representantes nas Casas Legislativas.
197

 

 

Canotilho e Moreira, referindo-se a esse instituto, só que na Constituição 

Portuguesa, assentam: “A acção popular traduz-se, por definição, num alargamento da 

legitimidade processual activa a todos os cidadãos, independentemente do seu interesse 

individual ou da sua relação específica com os bens ou interesses em causa”.
198

 

Seabra Fagundes compreendia a ação popular como um remédio processual de 

controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, declina: 

 

Sob o aspecto doutrinário, a ação popular pode conceituar-se como aquela por meio 

da qual o indivíduo, como partícipe da comunidade política, provoca o 

pronunciamento do órgão judicante sobre atos ou abstenções da Administração 

Pública, que, não ferindo direito seu, afetem, de qualquer modo, preceitos do direito 

objetivo ou critérios de moralidade administrativa relacionados como os serviços 

públicos, o domínio do Estado, as servidões administrativas e as obrigações 

públicas [...].
199

 

 

Gilmar Medes afirma que “a ação popular é um instrumento típico da cidadania 

[...] de defesa de interesse público. Não tem em vista primacialmente a defesa de posições 

individuais”.
200

 

Com efeito, a ação popular foi regulamentada pela Lei nº 4.717/65 e tem por 

finalidade precípua, consoante acima demonstrado, a defesa de direitos e interesses da 

coletividade. Desse modo, o beneficiário direto desta ação é o próprio povo, apenas 

reflexamente o seu titular. 
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Trata-se, pois, de uma ação constitucional, de natureza civil, destinada a eliminar 

qualquer conduta lesiva ao patrimônio público, artístico e cultural, assim como à moralidade 

da administração pública e ao meio ambiente. 

A rigor, a ação popular visa garantir ao povo o poder de buscar a tutela 

jurisdicional do Estado a fim de defender interesses sociais, marcadamente referente à 

legalidade e à moralidade da Administração Pública, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural da sociedade. Podendo participar como sujeito ativo na fiscalização e 

proteção de direitos da coletividade, o cidadão, por via da ação popular, cumpre função 

política que lhe pertence primariamente, enquanto titular e destinatário dos negócios políticos 

do Estado. 

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a ação popular é destinada a 

“preservar, em função de seu amplo espectro de atuação jurídico-processual, a 

intangibilidade do patrimônio público e a integridade da moralidade administrativa”.
201

 

Três são os requisitos básicos que fundamentam a ação popular, a saber: ser o 

autor cidadão brasileiro - apenas pessoa física é admitida - e está no gozo de seus direitos 

políticos; a ilegalidade do ato atacado; e, por fim, que além de ilegal seja lesivo ao patrimônio 

público, artístico e cultural ou à moralidade administrativa.  

Nesse sentido, tem legitimidade ativa para propor ação popular somente o 

brasileiro nato ou naturalizado, desde que eleitor, e o português equiparado a nacional, nos 

termos da legislação específica. 

Por outro lado, vários são os sujeitos passivos que podem figurar na ação popular, 

uma vez que o comando normativo do artigo 6º, da Lei nº 4.717/65, descreve um extenso rol 

de legitimados: 
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deverão ser citadas para a ação, obrigatoriamente, as pessoas jurídicas, públicas ou 

privadas, em nome das quais foi praticado o ato a ser anulado e mais as autoridades, 

funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou 

praticado pessoalmente o ato ou firmado o contrato impugnado, ou que, por 

omissos, tiverem dado oportunidade à lesão, como, também, os beneficiários 

diretos do mesmo ato ou contrato. 

 

A natureza da decisão na ação popular, por sua vez, é desconstitutiva-

condenatória, visto que além de anular o ato impugnado, condena os responsáveis e 

beneficiários. 

A competência para conhecer a ação popular é determinada em razão da origem do 

ato a ser atacado. Assim, se o ato foi praticado, autorizado, aprovado ou ratificado por 

autoridade ou funcionário da administração federal, direta, indireta ou proveniente de 

paraestatal, desde que da União, caberá a Justiça Federal processar e julgar a ação popular. Do 

mesmo modo se procede, se no lugar da União for os Estados Federados ou os Municípios, 

cabendo, nestes casos, à Justiça Estadual processar e julgar o ato impugnado, ressalvado, em 

qualquer das hipóteses, as respectivas competências constitucionais. 

Ressalte-se, ainda, que a Carta Republicana não resguarda ao Supremo Tribunal 

Federal a competência originária para o processo e julgamento de ações populares em face do 

Congresso Nacional, Ministros de Estado, o Presidente da República e outras autoridades que, 

ordinariamente, estão sob sua jurisdição.
202

 

Quanto aos efeitos da sentença, verificam-se duas situações: sendo procedente, 

invalidará o ato impugnado, condenando os responsáveis e beneficiários em perdas e danos e 

nos preceitos sucumbenciais, além dos efeitos de coisa julgada erga omnes. Caso contrário, 

abrem-se dois caminhos: sendo julgada improcedente, por ser infundada, a sentença terá 

efeito erga omnes, validando o ato refutado; todavia, se a improcedência decorrer de 

deficiência probatória, apesar do ato continuar válido, a decisão não terá efeito erga omnes, 

podendo, portanto, ser ajuizada nova ação popular com o mesmo objeto e fundamento. 
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5 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: NOVOS PARADIGMAS A PARTIR DE 

REFORMAS NA ORDEM JURÍDICA 

 

 

5.1 A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO FONTE LEGITIMADORA DO PODER 

 

 

Revendo a história do constitucionalismo brasileiro, marcada por sete 

Constituições (ou oito para quem defende a Emenda nº 01/69 como uma nova Carta Magna) e 

dezessete Atos Institucionais - instrumentos de usurpação da soberania popular, mas que no 

Brasil foi equiparado à "norma constitucional" - percebe-se que o espectro da participação 

popular rondou constantemente as cercanias do poder, embora nem sempre tenha servido de 

elemento fundante para o sistema constitucional de alguns períodos, notadamente os das 

Constituições de 1824, 1937 e 1967/69. 

Essa determinante tupiniquim (soberania popular) não é isolada, antes 

emparelhada com a cultura ocidental, que desde priscas eras tem buscado desenvolver uma 

estrutura de poder, em que o componente central é o homem, a razão, a secularidade da lei, 

enfim a participação do povo nas discussões, nas decisões e nos processos de 

desenvolvimento social. 

Luís Roberto Barroso assevera que o nascimento do constitucionalismo ocidental, 

não com esse termo ou a dimensão contemporânea, reporta-se à Grécia antiga como o 

primeiro povo a desenvolver um sistema de poder limitado, de "governo de leis, e não de 

homens e de participação dos cidadãos nos assuntos públicos".
203

    

De modo que, continua Barroso, 
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[...] Embora tivesse sido uma potência territorial e militar de alguma expressão, seu 

legado perene é de natureza intelectual, como berço do ideal constitucionalista e 

democrático. Ali se conceberam e praticaram ideais e institutos que ainda hoje se 

conservam atuais, como a divisão das funções estatais por órgãos diversos, a 

separação entre o poder secular e a religião, a existência de um sistema judicial e, 

sobretudo, a supremacia da lei, criada por um processo formal adequado e válido 

para todos [...].
204

 

 

Acrescenta ainda que a ideia de divisão de poderes, de governo regido por leis, de 

secularidade, isto é, a concepção pragmática de constitucionalismo, desapareceria juntamente 

com a ruína da República Romana, para rebrotar no século XVI com o declínio do sistema 

feudal e alcançar seu apogeu com o iluminismo dos séculos XVII e XVIII. 

O Estado moderno, nesse aspecto, criou o ambiente político adequado para o 

ressurgimento dos ideais constitucionais na Inglaterra (com a divisão dos poderes entre a 

coroa e o Parlamento 1688/89), posteriormente, na América do Norte (Constituição 

Americana de 1787) e na França (Constituição Francesa de 1791), como fruto de uma longa e 

progressiva transformação na esfera do poder e do surgimento da noção de soberania. 

Como observa Barroso,  

 

[...] Nasce absolutista (o Estado), por circunstância e necessidade, com seus 

monarcas ungidos por direito divino. O poder secular liberta-se progressivamente 

do poder religioso, mas sem lhe desprezar o potencial de legitimação. Soberania é o 

conceito da hora, concebida como absoluta e indivisível, atributo essencial do poder 

político estatal. Dela derivam as ideias de supremacia interna e independência 

externa, essenciais à afirmação do Estado nacional sobre os senhores feudais, no 

plano doméstico, e sobre a Igreja e o Império (romano-germânico), no plano 

internacional. Com Jean Bondin e Hobbes, a soberania tem seu centro de gravidade 

no monarca. Com Locke e a Revolução Inglesa, ela se transfere para o Parlamento. 

Com Rousseau e as Revoluções Francesa e Americana, o poder soberano passa 

nominalmente para o povo, uma abstração aristocrático-burguesa que, com o 

tempo, iria democratizar-se.
205

 

 

Deflui de tal compreensão, que a historicidade do constitucionalismo demonstra 

ser a racionalidade do poder a pedra angular do sistema, teorizado e pragmatizado por via de 
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uma "separação orgânico-funcional",
206

 em que órgãos distintos e autônomos exercem as três 

funções cardiais do Estado, quais sejam a de legislar, administrar e julgar conflitos. Essa 

tríade encontra sua ontologia na lei e axiologia na soberania popular. A lei, nesses termos, 

reflete sua abóbada celeste e a soberania popular sua mão invisível.
207

 

Conforme demonstrado, a tradição ocidental edificou um complexo edifício 

político/jurídico, baseado no conceito de divisão de poderes, de secularidade e de soberania 

popular, estruturados numa Constituição escrita (o sistema inglês é exceção à regra), que tem 

na vontade livre do povo a legitimidade de toda a autoridade estatal. Nesse sentido, o povo é o 

real titular do processo decisório e o seu beneficiário final, num ciclo virtuoso que lhe permite 

legitimar e ser legitimado pela manifestação livre e soberana de sua vontade. Em suma, o 

movimento constitucional democrático busca promover o progresso social por via de um 

espaço aberto e dialógico entre as forças vivas da sociedade. 

Roberto Mangabeira Unger diz que o "projeto democrático" é "o mais poderoso e 

duradouro conjunto de ideias sociais na história moderna".
208

 E arremata: 

 

Para compreendermos o poder desse projeto - a moeda comum entre liberais e 

socialistas nos últimos dois séculos - devemos entender a democracia como muito 

mais do que pluralismo partidário e do que responsabilidade eleitoral do governo 

perante um eleitorado amplo. Visto por um ângulo maior e mais revelador, o 

projeto democrático foi o esforço de tornar a sociedade um sucesso prático e moral, 

pela conciliação da busca de dois gêneros de bens: o bem do progresso material, 

nos libertando da servidão e da incapacidade e dando armas e asas aos nossos 

desejos, e o bem da independência individual, nos libertando dos esquemas 
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triturantes de divisão e hierarquia social. Tais esquemas nos impedem de lidar uns 

com os outros como indivíduos inexauríveis em vez de como titulares fixos numa 

determinada ordem coletiva.
209

 

 

Voltando à realidade brasileira, coube à Constituição Federal de 1988 recolocar o 

Brasil dentro desse projeto democrático, de gravitação constitucional, ao adotar as estruturas 

fundantes da democracia ocidental em seu corpo, consagrando-se como um Estado 

Democrático de Direito (artigo 1º), primado na soberania popular (parágrafo único, do artigo 

1º). Como afirmara Ulisses Guimarães, em discurso proferido no Congresso Nacional em 5 de 

outubro de 1988, "a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia".
210

 

Assim, na busca pela consolidação do regime democrático nacional, alçou à 

condição de princípios fundamentais a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, 

os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político (artigo 1º); celebrou 

a divisão tripartite de poderes (artigo 2º), declarou a laicidade do Estado (artigo 5º, inciso VI e 

artigo 19, inciso I), além de instituir um estatuto de direitos fundamentais (notadamente no 

artigo 5º), totalmente integrado à doutrina universalista dos Direitos Humanos, que fez do 

idioma constitucional brasileiro um autêntico código da cidadania. 

O constituinte pátrio foi mais além ao proclamar que o Brasil seria "uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social". Garantiu, por esta 

variante, o direito de petição (artigo 5º inciso XXXIV, alínea “a”); instituiu o Tribunal de Júri 

e reconheceu soberania a seus veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c"); certificou o 

mandado de injunção (artigo 5º, inciso LXXI); fortaleceu a ação popular (artigo 5º, inciso 

LXXIII); a participação de trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos 

(artigo 10 e artigo 194, parágrafo único, inciso VII); estabilizou a soberania popular no 
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sufrágio universal e no voto secreto (artigo 14); reconheceu os institutos do referendo, do 

plebiscito e da iniciativa de lei (artigo 14); assegurou a liberdade de organização e 

participação de partidos políticos (artigo 17); a cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal (artigo 29, inciso XII); a fiscalização das contas municipais (artigo 

31, § 3º); participação do usuário na Administração Pública (artigo 37, § 3º); a legitimidade 

para denúncias junto aos Tribunais de Contas (artigo 74, §2º); representação nos Conselhos da 

República, de Justiça e do Ministério Público (artigo 89, inciso VII, artigo 103-B, inciso XIII 

e artigo 130-A, inciso VI, respectivamente); a participação na fiscalização das empresas 

públicas, das sociedades de economia mista e suas subsidiárias (artigo 173, § 1º, inciso I); 

participação no planejamento e execução da política (artigo 187); participação da comunidade 

na organização do Sistema Único de Saúde (artigo 198, inciso III); participação do segurado 

na gestão nas entidades de previdência privada, quando patrocinadas pela Fazenda Pública 

(artigo 202, §§ 4º e 6º); a participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle, em todos os níveis, das ações 

governamentais na área da assistência social (artigo 204, inciso II); colaboração da sociedade 

na promoção e incentivo à educação (artigo 204); participação na gestão do ensino (artigo 

206, inciso VI); a participação na preservação do patrimônio cultural brasileiro (artigo 215, 

§3º, inciso III e 216-A, caput, e incisos IV e XI); a legitimidade para a defesa do meio 

ambiente (artigo 225); a participação de entidades não governamentais na política de 

assistência à saúde da criança, do adolescente e do jovem (artigo 227, § 1º); participação da 

sociedade civil no Conselho Consultivo e de Acompanhamento do Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza (artigo 79, parágrafo único do ADCT); e participação da sociedade 

civil no gerenciamento dos Fundos de Combate à Pobreza instituídos nos Estados, Distrito 

Federal e Municípios (artigo 82). 
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Desse modo, a Constituição Federal inaugurou um novo marco no 

constitucionalismo brasileiro, ao abandonar o tradicional rigor positivista das Constituições 

anteriores, para criar um ambiente democrático de base axiológica e estabilidade popular, 

eliminando, em decorrência, a turva formal que impedia o país de fecundar o que Konrad 

Hesse denominou "vontade de Constituição".
211

 O espaço público, portanto, estava montado, 

somente aguardando os atores constitucionais (povo) revelarem o espetáculo da democracia 

no teatro da vida. 

Paulo Bonavides e Paes de Andrade compreendendo o momento primevo que a 

Norma Fundamental propiciou ao povo brasileiro, reportaram-se à Constituição como reflexo 

das "forças reais do poder" e como "produção caudalosa": 

 

Nunca porém um lei magna no Brasil esteve tão perto de refletir as forças reais do 

poder, de que fazia menção Lassale, na segunda metade do século passado (refere-

se ao século XIX), quanto este singular texto de 245 gordos artigos, escoltados de 

mais 70 outros, não menos volumosos, contendo disposições constitucionais 

transitórias. A produção constituinte foi tão caudalosa que o ato das disposições 

transitórias guarda a dimensão de uma Constituição, não sendo inferior em 

extensão as Cartas do Império e da Primeira República. [...].
212

 

 

Esse espectro de esperança com o qual o Brasil passou a conviver, após a 

promulgação do Texto Supremo, é fruto, sobretudo, mas não unicamente, da construção de 

uma consciência nacional de Constituição, que tem buscado no sentimento do convívio 

dialógico, na equalização de forças das instituições públicas, no comprometimento com a 

cidadania e no progresso social, apurados no dia a dia no cenáculo constitucional, legitimar-se 

e relegitimar-se pelo processo de participação política do povo. 
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Axioma este muito bem reproduzido por Luíz Roberto Barroso, que o delineou 

como a ascensão e o triunfo do direito constitucional no Brasil. Assim expõe: 

 

Este livro é, para mim, a celebração do triunfo do direto constitucional. Não me 

refiro à consolidação de uma Constituição específica, mas à vitória do 

constitucionalismo, do sentimento constitucional, que até prescinde de um texto 

concreto. Trata-se de uma atitude diante da vida: o poder deve ser legítimo e 

limitado; quem não pensa igual a mim não é meu inimigo, mas meu parceiro na 

construção de uma sociedade plural; as oportunidades devem ser iguais para todos; 

quem se perdeu pelo caminho precisa de ajuda, e não de desprezo; toda vida 

fracassada é uma perda para a humanidade. Por isso mesmo, o Estado, a sociedade 

e o Direito devem funcionar de modo a permitir que cada um seja o melhor que 

possa ser. Em um mundo que assistiu ao colapso das ideologias de emancipação e 

redenção, este é um bom projeto político. Ou, no mínimo, uma boa opção 

existencial.
213

 

 

Leitura idêntica fizeram Paulo Bonavides e Paes de Andrade, ao ressaltarem a 

importância do cidadão para a realidade da Norma Fundamental: 

 

Para que isso aconteça (efetividade da Constituição), urge que a sociedade esteja 

organizada para defender os princípios que consagrou em sua Constituição. É 

preciso que o princípio formal seja trazido para o dia-a-dia, que ele se torne vivo, 

constitutivo das relações sociais e políticas em todos os níveis. Isso, para que se 

possa produzir aquela reação, misto de admiração e espanto, que nos relatou Alexis 

de Tocqueville em seu "A Democracia na América": uma democracia cotidiana, 

"onde o princípio da soberania do povo não é estéril nem está escondido, como 

sucede em outras nações: é reconhecido pelos costumes e proclamado pelas leis: 

espalha-se livremente e chega sem impedimento às suas consequências mais 

remotas".
214

 

  

Em verdade, esse sentimento constitucional de atitude e consciência política no 

contexto social e jurídico do poder, nada mais é do que a vontade de Constituição descrita por 

Konrad Hesse. Para o jurista alemão, a vontade de Constituição teria três vetores, que ele 

assim descreve: 

 

Essa vontade de Constituição origina-se de três vertentes diversas. Baseia-se na 

compreensão da necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, 
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que projete o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme. Reside, igualmente, na 

compreensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada 

pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante processo de 

legitimação). Assenta-se também na consciência de que, ao contrário do que se dá 

com uma lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem o concurso da 

vontade humana. [...]
215

 

 

A experiência tem mostrado que o sentimento constitucional do povo brasileiro 

passou por radicais transformações nas últimas décadas, quebrando o mito de que a 

Constituição, malgrado norma principiológica e estruturante, só indiretamente materializava-

se diante dos conflitos sociais. A Lei Fundamental era cingida a mapear as linhas gerais do 

estado, cabendo à lei ordinária a efetividade do sistema jurídico, a missão de dirimir conflitos. 

Essa metamorfose social permitiu transferir a hegemonia da lei, como instrumento de 

pacificação social para a Constituição, propiciando, assim, ambiente arejado para a construção 

dos ciclos de legitimidade do poder político. 

Deixou o Brasil de supervalorizar a lei, o regulamento, a portaria e outras normas 

ordinárias como ambiente primário do ordenamento jurídico, passando a trabalhar e justapor 

as categorias do direito constitucional nos processos decisórios da nação. Essa reinvenção do 

Direito brasileiro alcançou seu gáudio em menos de uma geração.
216

 

Malgrado a realidade indique haver sólida amálgama de uma vontade de 

Constituição do povo brasileiro, vários diques herdados da tradição positivista que tutelou o 

constitucionalismo pátrio até a Lei Fundamental de 1988, ainda continuam a represar a livre 

expressão das ruas, o que tem comprometido, em certos aspectos, a materialização da 

participação popular no processo de decisão, causando, em decorrência, deficit de 

legitimidade do poder político da nação. 

Essas eclusas impedem, por exemplo, o desenvolvimento homogêneo da cidadania 

- na concepção de universalização -, o comprometimento do povo com o progresso social, a 
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ampliação e consolidação da vida constitucional, o surgimento de novas lideranças políticas - 

num quadro que exige constante reciclagem social -, ao mesmo tempo em que instiga, e 

porque não dizer fomenta o desprezo do povo pela classe política - como efeito da 

despolitização do cidadão -, e o desprestígio das instituições republicanas. 

Com efeito, a complicada burocracia jurídica com a qual os instrumentos de 

participação popular foram disciplinados na Constituição Federal, especialmente os institutos 

do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular - regulamentados pela Lei nº 9.709, de 18 

de novembro de 1998 -, tem desmotivado e, de certa forma, impossibilitado o cidadão de 

recorrer a tais expedientes de democracia direta, com consequência nefasta ao aprimoramento 

da vontade de Constituição do cidadão brasileiro, especificamente pelo sofreio metodológico 

de uma de suas variantes, isto é, o constante processo de legitimação. Trocando em miúdos, o 

garroteamento da participação do povo no processo de decisão política tem comprometido o 

ciclo de legitimação do poder e a densidade normativa da Lei Fundamental. 

O tópico seguinte cuidará de especificar as dificuldades processuais que têm, 

senão anulado, mais dificultado enormemente o manuseio do plebiscito, do referendo e da 

iniciativa popular pelo povo brasileiro. As parábolas colocadas pelo constituinte e pelo 

legislador ordinário têm causado asfixia em referidos institutos, impactando negativamente a 

legitimidade do poder político, uma vez que o povo, como organismo endógeno do processo 

decisório da nação, encontra-se alijado de tal prerrogativa. 

Cuidará também, dentro da proposta de traçar um novo marco para o espaço 

público brasileiro, de analisar as propostas de reformas tanto à Constituição Federal quanto à 

legislação ordinária (Lei nº 9.709/98), tendentes a simplificar os instrumentos de democracia 

direta de nosso sistema constitucional. O intuito desses reparos é límpido, ou seja, propiciar 

um acesso democratizado do povo nas instâncias governativas, materializando, assim, a sua 

vontade nas decisões políticas. 
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Aliás, democracia não é outra coisa senão um governo de matriz popular, 

legitimado pelo vetor participativo do povo nas instâncias do poder. Como bem descreve 

Paulo Bonavides, 

 

Democracia, ao nosso ver, é processo de participação dos governados na formação 

da vontade governativa.
217

 [...] Não há democracia sem participação. De sorte que 

a participação aponta para as forças sociais que vitalizam a democracia e lhe 

assinam o grau de eficácia e legitimidade no quadro social das relações de poder 

[...].
218

 

 

Sendo, portanto, a democracia o governo da supremacia popular, donde emerge 

caudalosamente toda a legitimidade do poder político, inevitável concluir que o povo é o 

núcleo essencial de todo o sistema, a força por via da qual a estrutura governamental age e 

reage em defesa do bem público e na promoção da paz social. Assim, não há democracia sem 

a participação do povo no dia a dia constitucional, não só legitimando seus mandatários em 

períodos eleitorais, mas principalmente fiscalizando o gestor público e interatuando nos 

processos sociais de decisão governativa. 

 

 

5.2 DESBUROCRATIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONSTITUCIONALIZADOS DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

 

Promulgada em 5 de outubro de 1988 e denominada de "Estatuto do Homem, da 

Liberdade, da Democracia"
219

pelo presidente da constituinte Ulisses Guimarães, a 
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Constituição Federal descortinou o Brasil para a estação da democracia, após longo período 

de julgo dos militares, de convívio com os execráveis Atos Institucionais e de uma Carta 

Política totalitária e ilegítima (Constituição de 1967/69). Um novo marco na historicidade do 

constitucionalismo pátrio foi delimitado, lançando a pedra fundamental para uma profunda 

reestruturação social, política e jurídica da nação. 

A coluna mestra dessa nova vida constitucional foi, sem dúvida, o parágrafo único 

do artigo 1º da Carta Magna, ao proclamar que "todo o poder emana do povo, que o exerce 

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição". A lógica 

do sistema, com a consagração do povo como matriz fundante do poder político, passou a ser 

a soberania popular, retroalimentada por um processo participativo constante de energia 

indispensável à legitimação das instâncias governativas. 

A esse respeito, vários caminhos dialógicos entre as instâncias governativas e o 

povo foram pavimentados pelo Texto Supremo - aludidos em linhas pretéritas - que, como se 

sabe, constituem o arcabouço de garantias constitucionais que possibilitaram, em termos 

dogmáticos, estabelecer a infraestrutura democrático/participativa do pacto social brasileiro. É 

imprescindível que esse registro seja feito.  

Todavia, o presente tópico limitar-se-á ao estudo dos incisos I, II e III do artigo 14 

da Constituição, haja vista serem eles, dentro da estrutura de participação do povo no poder, 

os que têm sofrido maiores entraves processuais diante do compromisso popular da Carta 

Cidadã. 

Nesse compasso, o novel artigo 14 da Constituição transgrediu todos os limites e 

experiências, dantes conhecidos, no campo dos direitos políticos, ao consagrar o sufrágio 

universal (limitado apenas por alguns métodos constitucionais), o voto direto, secreto e de 

                                                                                                                                                         
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322008000200012&script=sci_arttext>. Acesso em: 16 junho 

2013. 



 139 

igual valor e, ao fim, triunfado no conceito de participação com a inovação do plebiscito, do 

referendo e da iniciativa popular (incisos I, II e III do artigo 14)
220

. 

Ainda em linhas constitucionais, e cingindo-se ao plebiscito e ao referendo, 

destacou o inciso XV, do artigo 49 da Constituição, ser competência exclusiva (logo sem 

possibilidade de delegação) do Congresso Nacional "autorizar referendo e convocar 

plebiscito". Já na esfera da legislação ordinária, coube à Lei nº 9.709/98 regulamentar 

referidos institutos, determinando que a convocação de um ou outro dependerá de "questões 

de relevância nacional", e deverá a proposição ser "de um terço, no mínimo, dos membros 

que compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional". 

A realidade do plebiscito na vida constitucional também se encontra transfixada no 

Título III, Capítulo I da Constituição, que trata da organização político-administrativa, ao 

exigir consulta plebiscitária em casos de incorporação, subdivisão ou desmembramento entre 

Estados ou Territórios da Federação, nos termos estabelecidos na própria Constituição (artigo 

18, §3º). De igual modo, é necessário o recurso ao plebiscito quanto à incorporação, 

subdivisão ou desmembramento de Municípios, que ocorrerá por lei estadual específica, 

respeitadas as prescrições constitucionais (artigo 18, §4º). Em qualquer dos casos, não há 

exigência de convocação pelo Congresso Nacional. 

No que tange à iniciativa popular, além de sua consagração no inciso III, do artigo 

14 da Constituição, também se encontra disciplinada no §2º, do artigo 61 do referido Texto 

Magno, na Secção que trata do processo legislativo, Subseção III, referente às leis, com 

redação reproduzida pela Lei nº 9.709/98 (artigo 13), qual seja, 

 

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. 
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Por se tratar de exercício direto de função governativa, compreendeu a legislação 

ordinária pela impossibilidade de rejeição de iniciativa popular por vício de forma (§2º, do 

artigo 13), ao mesmo tempo em que limitou o conteúdo do projeto a um único assunto (§1º, 

do artigo 13). 

O plebiscito e o referendo tramitarão segundo o Regimento Interno do Congresso 

Nacional (artigo 12), enquanto a iniciativa popular tramitará segundo o da Câmara dos 

Deputados (artigo 14), já que cabe à Câmara baixa receber o projeto inicial e dar-lhe 

andamento, conforme dispõem o §2º do artigo 61 da Constituição Federal e o artigo 13 da Lei 

nº 9.709/98. 

Do ponto de vista estrutural, são essas as colunas jurídicas dos três institutos, o 

que, por um lado, revela ter havido extraordinário avanço do constituinte brasileiro, ao 

idealizar uma ordem constitucional medida pela interação do povo com as instâncias 

governamentais. Na via oposta, expõe uma grave fragilidade do sistema, qual seja a redução 

da tríade ao plano formal. A crítica é pertinente, dada a pouca, ou quase nenhuma, serventia 

desses institutos no dia a dia da Constituição Federal cuja técnica de legitimidade do poder 

necessita de uma recorrente ampliação do espaço público democrático. 

O problema que surge, portanto, é de ordem prática, não conceitual, já que tanto o 

plebiscito quanto o referendo e a iniciativa popular, encontram-se amorfos na ordem 

constitucional brasileira, proscrevidos do circuito da manifestação popular, deixando, nesse 

aspecto, de cumprir o papel histórico a eles reservados, de fomentar o necessário diálogo do 

povo como o núcleo do poder político. Não seria exagero compará-los, na conjuntura jurídica 

atual, a três elefantes brancos, valendo-se aqui de uma tradição do sudeste asiático, quando 

monarcas criavam esses animais albinos como sagrados, mas sem qualquer utilidade 

prática.
221
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Sendo de ordem pragmática a crítica aos três institutos, já que na leitura conceitual 

são instrumentos poderosos da cidadania, e, do ponto de vista jurídico, encontram-se 

plasmados na Constituição Federal e na Lei nº 9.709/98, o desafio, portanto, será o de discutir 

um modelo alternativo ao positivado, a partir de reformas à legislação de regência 

(constitucional e legal), que possibilite a fidelidade dessas ferramentas à realidade 

constitucional. Como escreve André Ramos Tavares, citando Poletti, "sem um fundamento 

impregnado de realidade, a (...) Constituição será apenas uma reação idealista".
222

 

Tramitam no Congresso Nacional algumas propostas que buscam radicalizar, em 

via oposta, o conservadorismo com o qual o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular 

encontram-se regulamentados na ordem jurídica pátria. A filosofia que prepondera, em 

basicamente todas as propostas, é a de simplificar o exercício de citados institutos, 

permitindo, com isso, vida real aos mesmos no dia a dia constitucional. 

Para uma melhor estruturação do diálogo, usaremos uma metodologia semelhante 

para plebiscito e referendo em face da identidade de seus guias processuais. A iniciativa 

popular será estudada de forma mais isolada, já que é regida por critérios adjetivos peculiares. 

Todavia, considerando que este tópico tem como foco os avanços na democratização da 

tríade, sob uma perspectiva revisional da legislação aplicada à espécie, em um ou outro 

momento os três institutos serão tratados simultaneamente, bastando que estejam reduzidos 

em um único Projeto de Lei (PL), já que as Propostas de Emendas à Constituição encontram-

se cingidas à iniciativa popular. 
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Assim, a análise recairá em cinco propostas de alteração constitucional - PEC nº 

2/1999
223

,  PEC nº 194/2003
224

, PEC nº 203/2007
225

, PEC nº 3/2011
226

 e PEC nº 45/2011
227

 -, 

todas tratando da iniciativa popular, e em três Projetos de Leis (PL nº 6.928/2002
228

, PL nº 

4.718/2004
229

 e PL nº 4.805/2009
230

), tendo como objeto os três institutos. 

Tanto as PEC's quanto os PL's, por suas idiossincrasias, buscam realinhar os 

institutos do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular aos postulados albergados na 

Constituição Federal, notadamente aos vetores axiológicos que impulsionam todo o sistema. 

A crítica à atual realidade jurídica reside no excessivo conservadorismo com o qual os três 

instrumentos encontram-se regulamentados, tanto no aspecto material quanto no processual, 

criando, em vez de um elo entre o povo e o governo, uma ruptura metodológica, que 

praticamente inviabilizou a participação popular nas instâncias governativas. 

 

 

5.2.1 Plebiscito e Referendo 
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Tomando por primazia o plebiscito e o referendo, em razão da crítica cingir-se ao 

embate infraconstitucional, a Lei nº 9.709/98, em seus aspectos gerais, trouxe uma realidade 

negativa para mencionadas ferramentas democráticas, uma vez que em momento algum 

reconheceu direito ao povo de instrumentalizar quaisquer das duas consultas populares, antes 

as reduziu a produto da discricionariedade do Congresso Nacional. 

Por enviesada interpretação dada ao inciso XV, do artigo 49, da Constituição 

Federal, o legislador ordinário compendiou duas colunas da soberania popular ao juízo 

discricionário do Congresso Nacional, ao proclamar que a normatividade da expressão 

"autorizar referendo e convocar plebiscito", contemplaria todas as fases processuais dos dois 

institutos. O equívoco da concepção é evidente, pois limitada a uma ótica de que todo o 

sistema plebiscitário constitucional, em seus aspectos materiais e processuais, tem matriz no 

inciso XV, do artigo 49 do Texto Magno, quando, em verdade, a fonte de onde deriva sua 

força normativa, brota no parágrafo único, do artigo 1º, da Carta Cidadã - "todo o poder 

emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição". 

O ponto de partida da soberania popular brasileira é a indevassável afirmação de 

que o poder é de matriz popular, ambiente através do qual emerge toda a sua legitimidade e 

para onde caminham todos os seus fins. A soberania é primeira e exaurientemente popular, 

sendo esta verdade absoluta - fase substantiva do poder. O exercício dessa prerrogativa do 

povo - fase metodológica do poder - é que será compartilhado com os representantes, órgãos 

por excelência da nação. De modo que, a nascente do plebiscito e do referendo, como dois 

autênticos instrumentos da substancialidade do poder popular, é, e será sempre, o parágrafo 

único, do artigo 1º, da norma constitucional retrocitada. 

Deflui dessa constatação que a Lei nº 9.709/08, ao reconhecer apenas o Congresso 

Nacional como tutor pleno de todas as fases do plebiscito e do referendo, comprometeu a 
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normatividade do sistema, deslegitimando-se em consequência da assimetria com a realidade 

da Constituição Federal. 

Sobre esse grave equívoco hermenêutico da Lei nº 9.9709/98, a Deputada Luiza 

Erundina de Sousa (PSB-SP), relatora do PL nº 4.718/04, que visa regulamentar o plebiscito, 

o referendo e a iniciativa popular, revogando, assim, a lei atual, e adequando as regras 

processuais de tais institutos ao idioma constitucional, faz a seguinte reflexão: 

 

[...] A principal delas é, sem dúvida, o fato de que esse diploma legislativo recusou 

ao povo soberano o poder de iniciativa em matéria de plebiscitos e referendos. A 

interpretação de que tal restrição à soberania popular resulta do disposto no art. 49, 

inciso XV, da Constituição é claramente falaciosa. Toda e qualquer regra 

constitucional há de ser interpretada à luz dos princípios fundamentais expressos na 

própria Constituição, e que formam os alicerces do Estado por ela criado. A 

soberania popular é um deles, como lembrado acima. Todos os Poderes do Estado 

são considerados, à luz desse princípio, como delegados do povo soberano. Ora, 

quando a Constituição declara, em seu art. 14, que tanto o sufrágio eleitoral, quanto 

o plebiscito e o referendo, são manifestações da soberania popular, impedir o povo 

de exercer o poder de iniciativa de plebiscitos e referendos seria equivalente a 

reconhecer que a realização de eleições dependeria de decisão do Congresso 

Nacional. O absurdo fala por si mesmo.
231

 

 

Ora, a normatividade do inciso XV, do artigo 49, da Constituição Federal, quando 

analisada sob as premissas estruturantes do constitucionalismo de 1988, de inclinação 

indiscutivelmente participativa, não diverge do sistema, antes se integra a ele em um 

amálgama perfeito, já que previsto pelo constituinte originário para uma fase procedimental 

específica, a de encerramento do processo de consulta popular. De modo que, concluída as 

fases iniciais, em que a vontade popular manifesta-se livre e soberanamente - imune à 

ingerência do Congresso Nacional - caberá a este Poder republicano, tão somente formalizar o 

ato convocatório, sem juízo de valor, vez que o mérito sobre a consulta já foi sopesado, 

decidido popularmente, quando do preenchimento dos requisitos necessários para o debute do 

processo plebiscitário ou referendário. Feita a convocação, passa-se a uma terceira fase, de 
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competência da Justiça Eleitoral, que, outrossim, conduzirá o processo de consulta dentro da 

normalidade da democracia brasileira. 

Em outra manifestação lançada pela Deputada Luiza Erundina de Sousa, em sua 

justificativa ao PL nº 4.718/2004, a parlamentar reforça a concepção acima esposada, 

ressaltando: 

 

[...] é obvio que, ao dar ao Congresso Nacional a competência determinada em seu 

art. 49, inciso XV - competência essa que o projeto reitera nos artigos 7º e 9º -, a 

Constituição Federal regulou os atos finais do procedimento de realização dessas 

manifestações populares, sem decidir minimamente sobre o poder de iniciativa.
232

 

 

O raciocínio da Deputada Luiza Erundina é consentâneo com a ideia 

contemporânea de democracia participativa, baseada num espaço público aberto e dialógico, 

em que o povo é elemento de interpretação e aperfeiçoamento do sistema constitucional. 

Assim sendo, a lógica estruturante da Constituição Federal, garantidora do plebiscito e do 

referendo como expressão genuína da soberania popular, trilha por categoria bem definida de 

valores quais sejam a de hipoteca material da vontade do povo na construção da realidade 

social. 

Peter Häberle reforça essa máxima ao afirmar: 

 

Todo aquele que vive no contexto regulado por uma norma e que vive com este 

contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um intérprete dessa norma. O 

destinatário da norma é participante ativo, muito mais ativo do que supor 

tradicionalmente, do processo hermenêutico. Como não são apenas os intérpretes 

jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detém eles o monopólio da 

interpretação da Constituição.
233

 

 

                                                 
232

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de lei nº 4.718/04. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=260412&filename=PL+4718/2004>. 

Acesso em: 18 junho 2013. 
233

 HÄBERLE, Peter. Sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação 

pluralista e "procedimental" da constituição. Trad. Gilmara Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 2002, p. 15. 



 146 

Fábio Konder Comparato em prefácio feito à obra Quem é o Povo, de Friedrich 

Müller, também afasta, de igual modo, a ideia de democracia substancial descolada da 

"instrução popular", baseada tão somente nas "fontes do poder oligárquico". Segue o trecho 

reflexivo: 

 

A democracia substancial das sociedades inigualitárias não decorre, pois, 

mecanicamente, da simples ampliação do sufrágio popular. É mister, antes de mais 

nada, atacar as fontes do poder oligárquico, as quais se encontram na própria 

estrutura das relações econômicas e sociais, notadamente as restrições práticas à 

instrução popular [...].
234

 

 

Nesse particular, as glosas impostas pela Lei nº 9.709/98 à simbiose do povo com 

a realidade constitucional afastam, por si só, sua normatividade e comprometem sua eficácia, 

o que a torna nociva a todo o sistema democrático pela inarredável carência de legitimidade. 

É possível elencar ainda outras duas deformidades na Lei nº 9.709/98, que retiram 

igualmente sua densidade normativa. A primeira é refletida no inobjetável esvaziamento 

material dos institutos, por seu desalinho com a Constituição. Isso porque, o objeto do 

plebiscito e do referendo, no estaleiro da Lei nº 9.709/98, foi disciplinado como sendo de 

"questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder 

Executivo, e no caso do § 3º do art. 18 da Constituição Federal". A crítica, em espécie, é 

condicionada à primeira parte do texto legal, por aferir a importância de ditos instrumentos 

por via de expressões elaboradas no vazio da generalidade. O trecho final refere-se ao 

plebiscito em situação de readequações geopolíticas do território brasileiro, já sendo, portanto, 

garantida a participação popular como conditio sine qua non. 

Tomando, pois, como critério para a convocação do plebiscito e do referendo 

"questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do Poder 

Executivo", sem, todavia, detalhar o que seriam estas "questões de relevância nacional", ou 
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seja, qual o seu objeto, a extensão de seu conteúdo, o propósito a ser perseguido, 

comprometeu o legislador ordinário a juridicidade da norma, tornando-a inócua socialmente. 

André Ramos Tavares, tratando do objeto da norma como requisito de sua 

validade, assevera: 

 

O objeto, como adiantado acima, impõe a verificação da compatibilidade entre o 

conteúdo da lei e as determinações materiais da Constituição. A 

inconstitucionalidade, no modelo das constituições rígidas, determina a 

inconstitucionalidade do ato normativo inferior, incapaz de sobrepor-se às 

determinações materiais da Constituição do Brasil. 

Dentro da ideia de objeto pode ser alocada a análise do meio eleito pela lei para 

alcançar a finalidade proposta. Trata-se de conteúdo da lei que, igualmente, deve 

ser aquilatada em face das determinações constitucionais. Assim, por exemplo, uma 

lei que, buscando segurança, estabeleça a censura prévia geral, é inconstitucional 

por ferir o disposto no art. 220 da Constituição do Brasil.
235

 

 

Nessa perspectiva, a importância de se firmar um conteúdo normativo sobre o 

espectro "relevância nacional", decorre da relação que a lei deve manter com a Constituição 

e, por extensão, com seus destinatários - o povo, mormente por se tratar, in casu, de comando 

cogente à vontade popular. Em outras palavras, caberia à Lei nº 9.709/98, numa ótica 

dogmática, estabelecer essa comunicação direta, objetiva e transparente com sua raiz - todo o 

poder emana do povo -, o que exigiria da expressão "relevância nacional" um código 

genético participativo/popular, com o detalhamento de sua etimologia constitucional. 

O outro vício reside na omissão legislativa de não declarar, expressamente, o 

caráter vinculante da resposta popular, notadamente no plebiscito, que antecede a existência 

no ato normativo. Deflui dessa elipse, que o Congresso Nacional pode ignorar o resultado 

obtido nas urnas, por considerá-lo meramente opinativo, logo sem caráter vinculante. 

Por mais absurda que pareça essa possibilidade, especialmente diante do que 

declara o parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal, que a matriz de todo o poder 

é o povo, o nível de generalidade com o qual o legislador ordinário tratou o plebiscito e o 
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referendo na Lei nº 9.709/98, aliado ao protagonismo dado ao Congresso Nacional sobre tal 

matéria, indicam que a preocupação é, no mínimo, razoável. Do contrário, teria enfatizado o 

efeito vinculante exsurgido com o resultado da consulta. 

De modo que, conquanto forjados como autênticos instrumentos da democracia 

direta, cuja missão seria de assegurar a participação do povo na esfera do poder, ampliando e 

consolidando um espaço público democrático e dialógico, a experiência tem mostrado que os 

entraves produzidos pela Lei nº 9.709/98 fraturou a juridicidade do plebiscito e do referendo, 

cifrando-os a duas experiências apenas na era da Constituição Federal de 1988, isto é, um 

plebiscito, realizado em abril de 1993
236

, que escolheu a forma e o sistema de governo 

(República Presidencialista) e um referendo realizado em outubro de 2005, sobre a proibição 

da comercialização de armas de fogo e munições.
237

  

Essa opacidade dos dois institutos muito se deu, conforme demonstrado, pela 

excessiva restrição imposta pela lei de regência ao seu exercício, fazendo com que ainda no 

ano de 2002, por via do PL nº 6.928/02, de autoria da Deputada Vanessa Grazziotin, fosse 

apresentada à Câmara dos Deputados, proposta instituindo o Estatuto para o exercício da 

Democracia Participativa, revogando, por conseguinte, a Lei nº 9.709/98. 

De conteúdo também conservador, o PL nº 6.928/02 muito pouca, ou quase 

nenhuma novidade trouxe em relação à Lei nº 9.709/98, e, em determinados casos, até 

regrediu, ao permitir a possiblidade de plebiscito sobre o exercício dos direitos e garantias 

fundamentais (§ 1º do artigo 7º) - violando cláusula pétrea da Constituição Federal; ao prever 

de maneira expressa, que os efeitos da consulta só seriam vinculantes nos casos de questões 
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geopolíticas (§ 2º do artigo 7º) - violando o princípio da soberania popular; e ao tentar 

regulamentar a atividade dos grupos de pressão, para quem seria um dos instrumentos de 

democracia participativa (artigo 2º) - legalizando atividade das mais danosas numa 

democracia, conforme já demonstrado no Capítulo II deste trabalho. Atualmente esse PL 

encontra-se apensado ao PL nº 4.717/2004, que será analisado em seguida. 

Fábio Konder Comparato, precursor da Sugestão nº 84/2004, apresentada pela 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) à Câmara dos Deputados, transformada no PL nº 

4.717/08, tendo como objeto a democratização dos instrumentos de soberania popular na 

ordem constitucional vigente, em entrevista dada ao portal Ipea no ano de 2011, comentou: 

 

Eu me dei conta que o povo é o grande ausente da história política nacional. O povo 

é tratado pelos políticos, com raras exceções, como uma massa ignorante, que só se 

preocupa com futebol. Para eles, é preciso afastar o povo da vida política. Aliás, 

essa é a grande tradição capitalista. O poder supremo está em mãos de quem? A 

Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente. Isso é a fachada constitucional. Mas qual é a 

realidade do poder? Em primeiro lugar, a famosa democracia direta. O artigo 14 da 

Constituição diz que o plebiscito e o referendo são manifestações da soberania 

popular. Mas, escondido dentro da Constituição, no artigo 49, encontramos que é 

de competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar a realização de 

plebiscitos e convocar referendos, mecanismos da democracia direta. Assim, o 

povo só exerce sua soberania quando é autorizado pelos seus representantes. 

Concluindo, na realidade política, todo poder pertence aos grupos oligárquicos que 

o exercem por meio dos representantes do povo. O povo continua como se fosse 

soberano.
238

 

  

Há tempos sobredito jurista vem defendendo que no parágrafo único, do artigo 1º, 

da Constituição Federal, encontra-se todo o manancial necessário para garantir a participação 

direta do povo na esfera do poder, uma vez que a expressão "todo o poder emana do povo" já 

traçou tal diretriz. Aliado a esse comando normativo, o artigo 14 cuidou de informar quais os 

caminhos para o exercício desse poder, encerrando, pois, a juridicidade da soberania popular 

no Estado constitucional brasileiro. 
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Todavia, diante da realidade da Lei nº 9.709/98, com suas consequentes restrições 

à efetividade do plebiscito e do referendo, um novo marco para os institutos precisa ser 

delimitado, transpondo, assim, o conservadorismo que impera na realidade jurídica do país, 

por via de soluções que consolidem a densidade normativa da participação popular no poder. 

Dessarte, cabe a esse novo eixo referencial, edificar um espaço público materialmente 

democrático, de natureza objetiva e consciente do protagonismo do povo nas instâncias 

governativas. Essa coluna emancipatória tem no PL nº 4.718/04 sua mais promissora 

expectativa. 

Com efeito, a justificativa que originou a Sugestão nº 84/04, transformada no PL 

nº 4.718/04, baseia-se no fortalecimento da participação popular como valor máximo da 

juridicidade do sistema democrático constitucional. Assim expôs a OAB: 

 

Só se consideram, hoje, legítimos os sistemas constitucionais, em que se estabelece 

a necessária distinção funcional entre soberania e governo. Aquela deve pertencer, 

de modo efetivo e não meramente simbólico, ao povo; enquanto o governo há de 

ser exercido pelos representantes eleitos do soberano, que determina as grandes 

diretrizes de ação política dos governantes e os controla permanentemente. 

A Constituição Federal de 1988 consagrou esse princípio fundamental de 

legitimidade política, ao declarar solenemente que “todo poder emana do povo, que 

o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente” (art. 1º, parágrafo 

único) 

No capítulo IV do seu Título II, a Constituição da República indicou quatro grandes 

formas de manifestação da soberania popular: o sufrágio eleitoral, o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular legislativa. Objeto do presente projeto de lei é 

regulamentar os três últimos instrumentos da soberania popular, expressos no art. 

14 do texto constitucional.
239

 

 

O aludido Projeto de Lei, se aprovado, promoverá verdadeira revolução na cultura 

nacional sobre participação popular, fazendo com que o povo, no plano dogmático, integre o 

código genético das instâncias do poder. Para isso, garante, em seu artigo 3º, a soberania 

popular de forma imperativa (o povo decide soberanamente em plebiscito), o que, de per si, já 
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provoca indiscutível levante à lógica até então reinante, de controle das decisões políticas 

cingido ao Parlamento. 

Verifica-se, ademais, que o PL fixou o objeto da norma em espécie, no que 

garantiu juridicidade a mesma. Trocando em miúdos, delineia o PL em quais situações 

jurídicas o plebiscito e o referendo têm potencialidades para servir de porta-voz da vontade 

popular, resolvendo, com isso, o grande vazio que predomina na atual legislação de guia, ao 

mesmo tempo em que lança os manejos necessários para que a soberania popular possa 

participar, com estatura real, dos processos decisórios da nação. Encontra-se referido rol 

transcrito em seu artigo 3º, assim disposto: nas tradicionais reestruturações geopolíticas 

(inciso I); nas matérias reguladas nos Títulos VII e VIII da Constituição - envolvendo a ordem 

econômica, financeira e social (inciso II); nas concessões e alienações do patrimônio público 

(inciso III); na mudança de qualificação dos bens públicos (inciso IV); e na alienação da 

União Federal das jazidas, em lavra ou não, de minerais e dos potenciais de energia hidráulica 

(inciso V). 

Outra novidade é a imposição compulsória do plebiscito nas matérias tratadas nos 

incisos IV e V, do artigo 3º (previsto no parágrafo único do mesmo artigo) e a autonomia do 

povo para convocar a consulta popular nos casos dos incisos II e III, do artigo 3º, por força do 

artigo 6º de citado PL. 

Regulamentando o inciso XV, do artigo 49 da Constituição Federal, que reconhece 

a competência do Congresso Nacional para convocar o plebiscito, ratifica o PL dito preceito 

normativo, mas dentro de uma leitura constitucional que sintetiza a prerrogativa convocatória 

em mero ato formal, decorrente do impulso inicial dado pela vontade soberana do povo. 

Mas há outras novidades, que, outrossim, radicalizam a participação popular no 

sistema constitucional brasileiro, sendo exemplo a possibilidade do povo, agindo 

soberanamente, submeter a referendo emendas constitucionais, leis, acordos, pactos, 
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convenções, tratados ou protocolos internacionais de qualquer natureza, ou atos normativos 

baixados pelo Poder Executivo (artigo 8º), além de tornar obrigatória a consulta popular de 

leis em matéria eleitoral, ressalvadas apenas as que já sejam oriundas da manifestação do 

povo (parágrafo único do artigo 8º). 

O referendo tem sua competência remodelada para alcançar além da aprovação ou 

rejeição de leis e atos do Executivo, também emendas constitucionais, acordos, pactos, 

convenções, tratados e protocolos internacionais, conforme delineia o artigo 8º, do projeto. 

Submetendo essas categorias normativas à ratificação do povo soberano, o PL nº 4.718/04 

ajusta a dinâmica jurídica brasileira à nova hermenêutica constitucional, que já não aceita o 

poder constituinte derivado como veículo legítimo para alterar o texto da Constituição. Para 

Luiza Erundina, no atual mundo globalizado, excluir da apreciação do povo, em última 

instância, a celebração de acordos internacionais que podem empenhar definitivamente o 

futuro da nação aparece, inquestionavelmente, como um ato de usurpação da soberania.
240

 

Prevê, nesse contexto, a divulgação das consultas por propaganda política de rádio 

e televisão, de forma gratuita, como já é tradição da cultura jurídica nacional, mas amplia os 

agentes do diálogo popular para permitir, além dos partidos e das frentes suprapartidárias, que 

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasil, confederação, central sindical e 

entidade de classe de âmbito nacional possam também contribuir no debate democrático com 

o povo, fortalecendo a formação de um juízo crítico reflexivo, que permita uma decisão 

popular consentânea com o progresso social. 

A mudança proposta pelo PL nº 4.718/04 rompe com o aviltamento de 

legitimidade, que tem imperado no constitucionalismo brasileiro, notadamente no que tange à 

submissão da vontade popular, aos interesses corporativos do Parlamento, fustigando o 
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surgimento de uma nova onda constitucional, que tem no incremento da cidadania, 

materialmente exercida, o influxo da juridicidade na efetividade do poder político. 

Paulo Bonavides é um dos entusiastas dessa vertente, asseverando que 

 

Não há teoria constitucional de democracia participativa que não seja, ao mesmo 

passo, uma teoria material da Constituição. Uma teoria cuja materialidade tem os 

seus limites jurídicos de eficácia e aplicabilidade determinados grandemente por 

um controle que há de combinar, de uma parte, a autoridade e a judicatura dos 

tribunais constitucionais e, doutra parte, a autoridade da cidadania popular e 

soberana exercitada em termos decisórios de derradeira instância.
241

 

 

Se é indiscutível o fortalecimento do princípio participativo com o PL nº 4.718/04, 

que conferirá maior legitimidade às decisões políticas da nação, não se pode negar a 

imprescindível necessidade de uma judicatura constitucional dotada de autoridade suficiente 

para garantir a existência e o exercício da democracia. A observação de Bonavides é 

pertinente, porque paralela à atmosfera do governo popular, gravita o constitucionalismo. 

Ronald Dworkin demonstra a simbiose entre democracia e constitucionalismo 

como um fator que retroalimenta todo o sistema de legitimidade do poder. Com efeito, 

tecendo comentários a esses dois fenômenos sociais, numa perspectiva de que o governo 

democrático não é aquele fundado apenas na maioria, mas, sobretudo, o que limita a estrutura 

de poder pela garantia de direitos aos cidadãos, assevera que o constitucionalismo é um meio 

essencial à existência da democracia.
242

  

Embora se reconheça a importância dos tribunais constitucionais na materialização 

da democracia, o presente trabalho limitar-se-á, quanto a esse tema, a referências pontuais, já 

que a proposta da pesquisa é transpor uma análise da ampliação da participação popular por 

via de reformas à Constituição e à legislação ordinária. 
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5.2.2 Iniciativa popular de lei 

  

 

A Lei nº 9.709/98, no que tange à iniciativa popular, pouco acresceu ao que já 

existia na Constituição Federal. Além de reproduzir as circunstâncias procedimentais, 

previstas no § 2º, do artigo 61 da CF, para o seu exercício (artigo 13), circunscreveu a um 

único assunto cada projeto (§ 1º do artigo 13) e impediu sua rejeição por vício formal (§ 2º do 

artigo). 

Essa pouca utilidade prática da lei (acrescente-se da Constituição), pode ser 

refletida na baixa produção de iniciativa popular, já que o histórico em mais de duas décadas 

de vida constitucional é limitado a quatro propostas (Lei nº 8.930/94
243

, Lei nº 11.124/05
244

, 

Lei nº 9.840/99
245

 e Lei Complementar nº 135/10
246

), mas nenhuma delas alcançou o quantum 

de subscrição mínimo para chegar à Câmara dos Deputados, o que exigiu uma via alternativa 

com a apresentação do originariamente projeto popular através de um parlamentar. De modo 

que, tecnicamente, a lei é oriunda de iniciativa de um Deputado Federal e não da manifestação 

direta do povo. 

Por seu turno, o PL nº 6.928/2002 ao tempo em que propõe ampliar as categorias 

legitimadas a subscrever um projeto de iniciativa popular, admitindo, assim, "a representação 

por associações, órgãos de classe de âmbito nacional, sindicatos e entidades organizadas da 

sociedade civil regularmente estabelecidas" (§ 1º, do artigo 19,), numa clara intenção de 

amenizar o impacto do quantitativo de subscrições, reduz, doutro lado, o raio de atuação do 
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instituto, uma vez que proíbe a iniciativa popular nas matérias de competência exclusiva da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Nesse sentido, busca também regulamentar os grupos de pressão na ordem jurídica 

brasileira, que classifica como "instrumentos da democracia participativa" (artigo 2º), 

reconhecendo em sua justificativa o lobby e, por conseguinte, a atividade lobista, com 

legitimidade para atuarem na defesa dos interesses que representam. A crítica a esta forma de 

pressão política já se encontra devidamente detalhada no Capítulo II deste trabalho, cabendo-

nos apenas registrar a confusão que o projeto faz entre participação popular, raiz da 

legitimidade do poder e expressão autêntica da vontade geral, e atuação dos grupos de 

pressão, que milita não em favor do povo, mas dos interesses privados de quem representa. 

Exsurge, então, a máxima de que eles não são instrumentos de democracia participativa, tanto 

que a Constituição não os reconheceu como tal. 

De todo modo, seja do ponto de vista teórico ou dogmático, o PL nº 6.928/02 é 

atemporal desde sua gênese, pois de densidade jurídica insuficiente para realizar os propósitos 

da Carta Republicana, de construir uma democracia participativa real, dotando o cidadão de 

capacidade para intervir nas instâncias governativas e, com isso, garantir um processo 

constante de legitimação do poder. 

Não basta, pois, a simples garantia legal para satisfazer o sentimento da 

Constituição. A cidadania necessita de aparelhos jurídicos eficazes e eficientes que permitam 

o influxo da vontade popular no poder político da nação. Nesse sentido, o PL nº 4.718/04, 

buscando suprir esse deficit na soberania popular, propõe uma nova sistemática 

processualística, com vista a garantir a juridicidade da iniciativa de lei pelo povo. A 

metodologia sugerida repousa na simplificação dos procedimentos, ou seja, na 

democratização da iniciativa pela facilitação de seu manuseio pelo povo. 
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A respeito desse critério restringe a subscrição do projeto popular a apenas o nome 

completo e a data de nascimento do cidadão, além de seu domicílio eleitoral (§ 1º, do artigo 

13); impede a rejeição do projeto de lei por vício formal (§ 2º, do artigo 13); garante 

prioridade de tramitação no Congresso Nacional (§ 3º, do artigo 14); e submete a alteração ou 

revogação de lei de matriz popular, quando não seja por outra de igual berço, a referendo. 

Na justificativa apresentada à Comissão de Legislação Participativa, a relatora do 

PL nº 4.718/04, Deputada Luiza Erundina, apresenta entusiastas razões para a aprovação do 

projeto, destacando que "a iniciativa popular legislativa é singularmente reforçada no 

projeto".
247

 

A crítica ao projeto apresentado pela OAB assenta-se na manutenção do rigor 

excessivo para a coleta de assinatura, e tal censura, justifica-se, porque tem sido esta 

exigência a principal barreira para a propagação da iniciativa popular, já que quase 

intransponível para o exercício da cidadania. Registre-se, contudo, que a reflexão é pertinente 

apenas no plano teorético, já que no dogmático, a rigidez procedimental tem matriz no § 2º, 

do artigo 61 da Constituição Federal, necessitando, portanto, de reforma do próprio Texto 

Magno. 

Outro PL, tombado sob o nº 4.805/09, prescindindo da alteração à Carta Magna, 

propõe um facilitador para a subscrição de projeto de iniciativa popular, através da criação da 

assinatura eletrônica, no que denominou de cidadão digital. Referido PL é de autoria do 

Deputado Paulo Pimenta e justifica-se no uso das novas tecnologias como agente dinamizador 

da participação popular. Nas palavras de mencionado parlamentar: 

 

[...] No entanto constatamos que as exigências estabelecidas para que a "iniciativa 

popular" seja exercida na prática tem se mostrado inalcançável, pois os projetos 

apresentados, para terem suas tramitações garantidas, são adotados por um 
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parlamentar, portanto tramita como se fosse iniciativa desse parlamentar. O estatuto 

da participação popular, nos termos em que foi consagrado pela Constituição de 

1988 ainda não foi exercido, sendo inclusive classificado por alguns juristas como 

"instituto decorativo".
248

 

 

Sendo, portanto, inoperacional a iniciativa popular nos moldes em que se encontra 

disciplinada na ordem constitucional - rigidez burocrática, vasta dimensão territorial do 

Brasil, dificuldade de mobilização social, etc. - o caminho poderia ser o uso das novas 

tecnologias, mormente a de comunicação inaugurada pela internet. Nesse sentido, diz o 

Deputado Paulo Pimenta: 

 

O Projeto Cidadão Digital, pretende permitir que os projetos de lei de iniciativa 

popular sejam subscritos também por meio eletrônico, através da Rede Mundial de 

Computadores, a Internet, constituindo-se de um avanço para a prática da 

democracia participativa. Com a ampliação do acesso dos cidadãos à Internet nos 

últimos anos, faz-se necessário a atualização do processo legislativo.
249

 

 

Essa possibilidade também é aventada por Fabiano Menke, que vê na assinatura 

digital uma forte aliada nos processos de ampliação da participação popular nas decisões 

políticas da nação: 

 

A assinatura digital também poderá viabilizar até mesmo uma maior participação 

dos cidadãos no processo legislativo. A Constituição Federal brasileira estabelece 

no § 2º do art. 61 a hipótese da iniciativa legislativa popular, até hoje um tanto 

difícil de ser concretizada, face os requisitos de "projeto de lei subscrito por, no 

mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos por cinco 

Estado, com não menos de três décimo por cento dos eleitores de cada um deles". 

Com o emprego da assinatura digital seria possível que os eleitores subscrevessem 

a proposição por meio da Internet, facilitando a implementação do requisito de 

distribuição dos proponentes por cinco Estado.
250
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Paulo Afonso Linhares defende posição semelhante, compreendendo a rede 

mundial como agente catalizador das exigências procedimentais da iniciativa popular e, por 

conseguinte, facilitador da democracia participativa. Nesse sentido, assevera:  

 

Ora, essa subscrição, se autorizada em lei, poderia ser feita com toda segurança até 

pela Internet, com base no próprio cadastro do alistamento mantido pela Justiça 

Eleitoral, que é indubitavelmente um dos mais completos do mundo. Essa 

tecnologia informacional - coleta de subscrições via Internet - é amplamente 

utilizada e conta hoje com um excelente nível de segurança das informações 

coletada. No mínimo isso livra cada iniciativa popular de um imenso trabalho de 

coleta de assinatura, formando uma pequena montanha de papel, isto sem levar em 

consideração que, ao ser entregue a proposição com todos os documentos 

necessários, o processo fica paralisado por meses e até anos, em face da 

necessidade de conferência das assinaturas por funcionários da Câmara Federal.
251

  

 

Em verdade, as novas tecnologias de informação e comunicação são poderosos 

instrumentos de dinamização dos processos sociais, e, em especial, da participação popular 

nas categorias decisório/políticas do país, ao permitir que o cidadão supere os entraves 

"geográficos – de geografia espacial e demográfica"
252

 e da tradicional metodologia 

burocrática, garantindo-lhe construir um diálogo interativo com o núcleo essencial do poder 

como razão fundante da legitimidade política.  

Com efeito, malgrado se reconheça o papel inarredável das tecnologias de 

informação e comunicação na caracterização da democracia contemporânea, a chamada 

democracia digital, o presente trabalho cingir-se-á a um debate problematizado a partir de 

reformas à ordem jurídica, com vistas, de um lado, a ampliação dos institutos de democracia 

direta no constitucionalismo brasileiro, e, de outro, a racionalização das exigências 
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procedimentais para o exercício da cidadania, numa perspectiva de participação axiomática do 

povo nos negócios políticos do Estado. 

A disposição para criar um ambiente favorável à participação popular na produção 

do direito, não se resume ao debate infraconstitucional, mas, sobretudo, ao enfrentamento 

constitucional da matéria, tanto que ainda no ano de 1999, a Deputada Luíza Erundina 

apresentou a PEC nº 2/1999, tendo "por escopo simplificar as exigências para a iniciativa 

legislativa popular consubstanciadas no art. 61 da Lei Maior".
253

    

Pela redação consubstanciada na proposta, alterar-se-ia apenas o § 2º, do artigo 61 

da Constituição Federal, passando a exigir a subscrição para a iniciativa popular de meio por 

cento do eleitorado nacional, porém ampliando a legitimidade para assinar a proposta à 

confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional que representem este número, 

individualmente ou por meio de associação a outras entidades.  

Para a Deputada Luíza Erundina, 

 

[...] desde o advento da Constituição Federal em vigor, a iniciativa popular tem sido 

instrumento de democracia semidireta muito pouco utilizado. Primeiro, pela 

dificuldade de reunião das assinaturas, hoje, aproximadamente, um milhão delas, 

correspondente a um por cento dos cem milhões de eleitores nacionais, conforme 

estabelece a Constituição. Segundo, em face da exigência de efetiva expressão do 

eleitorado em pelo menos cinco Estados da Federação. 

Nessa esteira, propomos que o número de assinaturas seja reduzido pela metade, 

passando a perfazer meio por cento do eleitorado nacional [...] 

Por fim, encaminhamos no escopo da presente Proposta de Emenda Constitucional 

a supressão da exigência de representatividade do eleitorado em pelo menos cinco 

Estados, eis que se trata tão-somente de iniciativa de lei, sendo certo que, em sua 

tramitação no Congresso Nacional, caberá à Câmara dos Deputados, Casa dos 

representantes do povo, e ao Senado Federal, Câmara dos representantes dos 

Estados e do Distrito Federal, a preservação dos interesses da Federação.
254
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Nova PEC foi apresentada no ano de 2003, pelo Deputado José Eduardo Cardozo, 

recebendo a numeração 194/2003. Ela propõe alterar o § 4º, do artigo 27, o inciso XIII do 

artigo 29 e o § 2º, do artigo 61, todos da Constituição Federal, em mais uma tentativa de dar 

efetividade ao instituto da iniciativa popular. 

Pela proposta, altera-se o formato jurídico atual da iniciativa popular, tanto na 

esfera federal, quanto na estadual, distrital e municipal, amputando-se o excesso de 

exigências, para enlaçar o aspecto formal da norma com a realidade fundante da Constituição 

Federal, isto é, a soberania popular. Supre-se, com a aproximação dos dois vetores, o deficit 

de legitimidade do sistema pela substancialização da vontade soberana do povo. 

Em busca de tal fim, a PEC reinventa o elemento quantitativo da subscrição, 

igualando-o ao cociente eleitoral da última eleição, observado, em todo caso, o critério 

federativo brasileiro. Assim, para a subscrição de iniciativa popular municipal observar-se-á o 

cociente eleitoral para a formação da Câmara Municipal; na estadual, para a Assembleia 

Legislativa; na distrital, para a Câmara Legislativa; e no plano federal, para a Câmara dos 

Deputados, considerando, neste último caso, o Estado ou o Distrito Federal que tenha 

capitulado o maior número de assinaturas. 

Justifica-se a PEC, segundo seus signatários, na complicação burocrática para o 

exercício da soberania popular no atual modelo constitucional/legal, gerando deficit de 

legitimidade em todo o sistema, em face da inóxia das normas de regência. Nesse sentido, 

prelecionam: 

 

Essa complicada construção invalida, na prática, o exercício da soberania popular, 

tornando a regra constitucional inócua. Durante os trabalhos constituintes, buscou-

se com a iniciativa popular estender aos cidadãos ou às entidades civis o direito de 

propor projetos de lei à Câmara dos Deputados. De acordo, porém, com a redação 

do dispositivo, as exigências são tantas que melhor será que os cidadãos ou 
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entidades civis apresentem seus projetos através de seus representantes no 

Congresso Nacional, como atualmente vem ocorrendo na prática.
255

  

 

A Deputada Sueli Vidigal é outra voz a levantar-se contra o modelo vigente da 

iniciativa popular, tendo, em razão disso, apresentado a PEC nº 203/2007, que altera a redação 

do § 2º, do artigo 61 da Constituição Federal, visando colmatar o sistema democrático 

constitucional, por via do fortalecimento, desburocratizado da cidadania.  

A proposta é bastante objetiva e busca diminuir o quantitativo de assinaturas, além 

do concurso de Estados para apresentar um projeto legislativo popular. Na ótica da referida 

parlamentar, a reestruturação dessas exigências fortalecerá a soberania popular e promoverá 

uma interação política entre o povo e o Poder Legislativo. 

Em sua justificativa, diz: 

 

Como relata em seu parecer sobre soberania popular Gilberto Bercovici diz que "a 

iniciativa popular não é limitada pelo poder de iniciativa de qualquer poder. Não se 

trata de usurpação de funções ou de competências entre Poderes constituídos. O 

povo não é um Poder do Estado, controlado e limitado pelos demais Poderes. O 

povo não é um elemento ou órgão do Estado, como definia a Teoria Geral do 

Estado do século XIX. O povo é o soberano no Estado Democrático. A questão da 

iniciativa popular, portanto, diz respeito à questão sobre quem é o soberano no 

Estado Democrático de Direito, da relação entre poder constituinte e poderes 

constituídos. A limitação da iniciativa legislativa popular nada mais é, como 

afirmou Maria Victoria de Mesquita Benevides, de uma tentativa de bloqueio da 

participação popular pelos poderes constituídos". 

E vai mais além, porquanto afirma que "a democracia também não pode ser 

reduzida a um mero princípio constitucional. Como bem afirma Friedrich M ller, o 

Estado Constitucional foi conquistado no combate contra a falta do Estado de 

Direito e da democracia e este combate continua, pois a democracia deve ser 

cumprida no cotidiano para a realização dos direitos fundamentais. A democracia e 

a soberania popular pressupõem a titularidade do poder do Estado, cuja legitimação 

e decisão surgem do povo. A legitimidade da Constituição está vinculada ao povo e 

o povo é uma realidade concreta". 

Diante dessas argumentações optamos através de uma considerável redução no 

eleitorado e a distribuição dos Estados, adequando-o com que a sociedade busca de 

forma mais próxima interagir com o Poder Legislativo, sem entraves e menos 

burocrático na iniciativa de propor projeto de lei.
256
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Outras PEC's ainda tramitam no sentido de aprimorar a iniciativa popular no 

Direito brasileiro, como são exemplos a PEC nº 3/2011, de autoria do Senador Rodrigo 

Rollemberg, e a PEC nº 45/2011, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues. Tanto uma 

quanto a outra reproduzem as mesmas preocupações acima apontadas, no que tange à redução 

das exigências procedimentais para o manuseio do instituto.  

Apenas para registro, a PEC nº 3/2011 limita o apoiamento para a iniciativa 

popular a pelo menos meio por cento dos votos dados na última eleição para a Câmara dos 

Deputados, que devem ser coletados em no mínimo um terço das unidades federadas, sendo 

cada unidade política representada por um décimo por cento do eleitorado da última eleição. 

Já a PEC nº 45/2011, de conteúdo visivelmente menos conservador do que a 

anterior, estabelece como exigência burocrática a subscrição de meio por cento do eleitorado 

nacional, distribuído por três estados, com o mínimo de dois décimo por cento dos eleitores de 

cada estado. Ressalve-se que inovações importantes são apresentadas nesta PEC tais como: 

possibilidade de defesa do projeto legiferante popular perante o Congresso Nacional; 

prioridade de tramitação da proposta; e referendo em caso de rejeição, desde que subscrito em 

até cinco anos, por cinco por cento do eleitorado nacional, considerando o concurso de cinco 

estados, com não menos do que três décimos por cento de cada um deles.  

Como se vê, todas essas mudanças propostas na legislação da iniciativa popular 

têm alvo semelhante, ou seja, preencherem o vácuo existente entre o parágrafo único do artigo 

1º da Constituição - todo o poder emana do povo -, que inaugurou um modelo democrático de 

base participativa e os instrumentos dispostos no artigo 14 do Texto Magno, cuja finalidade é 

substancializar a participação popular nas instâncias governativas. 

A fragmentação dos entraves burocráticos tem dado o tom dos debates no 

Congresso Nacional e servido de fundo para uma ampla reformulação na dialética do poder, 

tanto em nível constitucional quanto de legislação ordinária. O alvo é bem definido, ou seja, 
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reinventar a lógica do sistema, de que a participação popular é acessória à parlamentar. 

Conforme acima demonstrado, a matriz do poder é indiscutivelmente popular - parte 

substancial -, sendo o exercício desse poder - fase processual - partilhado com os 

representantes eleitos. De modo que, sendo o povo o titular absoluto do poder, e os 

parlamentares tão somente delegados para o seu exercício, é óbvio que se aqueles têm o poder 

de delegar, muito mais terão de exercê-lo diretamente. 

Com a reformulação da engenharia jurídica vigente, abrindo-se o sistema para a 

participação popular nas instâncias do governo, criar-se-á uma nova dinâmica de interação 

social, corrigindo-se as imperfeições que têm esgaçado a identidade do povo no idioma 

constitucional. De modo que, a consolidação de um ambiente político verdadeiramente 

democrático, em que o povo passe a sujeito do poder, a intérprete do aparelho constitucional, 

apresentando posições dogmáticas sobre a realidade da Constituição, afigura-se como aspecto 

essencial para a emancipação da cidadania, não mais confinada a um conteúdo formal, antes 

como força material no permanente processo de legitimação do poder da nação. 

 

 

5.3 INICIATIVA POPULAR DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 

 

A iniciativa popular de emenda à Constituição é o processo por via do qual 

garante-se ao povo participar diretamente da vida constitucional de seu país, interpretando o 

Texto Magno e contribuindo na discussão de reformas que possam modernizar e adequar a 

Carta de Princípios às novas dinâmicas sociais. 

A participação do povo na interpretação da Constituição não é matéria abjeta à 

hermenêutica constitucional, antes uma realidade teórica e dogmática, defendida por Peter 

Häberle desde a década de 70 do século passado. Nesse sentido, diz o autor alemão: 



 164 

A análise até aqui demonstra que a interpretação constitucional não é um "evento 

exclusivamente estatal", seja do ponto de vista teórico, seja do ponto de vista 

prático. A esse processo tem acesso potencialmente todas as forças da comunidade 

política. O cidadão que formula um recurso constitucional é intérprete da 

Constituição tal como o partido político que propõe um conflito entre órgãos ou 

contra o qual se instaura um processo de proibição de funcionamento. Até pouco 

tempo imperava a ideia de que o processo de interpretação constitucional estava 

reduzido aos órgãos estatais ou participantes direto do processo. Tinha-se, pois, 

uma fixação da interpretação constitucional nos "órgãos oficiais", naqueles órgãos 

que desempenham o complexo jogo jurídico-institucional das funções estatais. Isso 

não significa que se não reconheça a importância da atividade desenvolvida por 

esses entes. A interpretação constitucional é, todos. Os grupos mencionados e o 

própria indivíduo podem ser considerados intérpretes constitucionais indiretos ou a 

longo prazo. A conformação da realidade da Constituição torna-se também parte da 

interpretação das normas constitucionais pertinentes a essa realidade.
257

 

 

Sendo, pois, o cidadão o grande protagonista do sistema constitucional 

democrático, enquanto titular soberano de todo o poder, não haveria lógica político/jurídica 

estar, ou ficar, impedido de discutir a realidade de sua Constituição e, por conseguinte, de 

contribuir para o seu aperfeiçoamento. A soberania popular, no regime participativo, faz do 

cidadão agente de seu próprio destino e membro ativo das instâncias governativas, 

assegurando-lhe, desse modo, gravitação direta no centro do poder, independentemente da 

vontade dos órgãos representativos. 

Paulo Bonavides diz que, 

 

o cidadão, nesse sistema, é, portanto, o povo, a soberania, a nação, o governo; 

instância que há de romper a sequência histórica na evolução do regime 

representativo, promovendo a queda dos modelos anteriores e preparando a 

passagem a uma democracia direta, de natureza legitimamente soberana e 

popular.
258

 

 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho tem posicionamento idêntico, assim realçado: 

 

[...] hoje, a opinião esmagadoramente predominante é a de que 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 
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inicial "porque ela funda a ordem jurídica, não é fundada na ordem jurídica 

positiva, nem é fundada por meio da ordem jurídica positiva".
259

 

 

Nesse diapasão, desde as discussões na Assembleia Nacional Constituinte, quando 

ao povo foi assegurada ampla participação nos debates do texto em construção, inclusive com 

apresentação de 122 emendas populares, que o padrão de democracia participativa foi 

ganhando densidade política e modelando-se como o mais adequado para reger o Estado 

brasileiro. A juridicidade viria com a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro 

de 1988, traçando, assim, um novo marco no constitucionalismo da nação, cuja célula-mater 

encontra-se no parágrafo único, do artigo 1º, da Carta Republicana, sob a batuta de que "todo 

o poder emana do povo".  

Com efeito, a dinâmica de permitir a participação direta do povo no processo 

constituinte, por via de emendas populares, fez com que a Comissão de Sistematização 

recebesse três propostas tratando de iniciativa popular de emenda constitucional, ficando 

essas registradas como propostas de emendas (PE) 21/87, 29/87 e 56/87
260

. 

A PE 21/87 foi subscrita por 303.538 cidadãos, tendo sido responsável por sua 

apresentação a Comissão Brasileira Justiça e Paz - RJ, a Associação Brasileira de Imprensa - 

RJ e a Associação Brasileira de Apoio à Participação Popular na constituinte (ABAP) - SP. 

Propunha submeter emendas constitucionais quando recebesse voto contrário de dois quintos 

do Congresso Nacional ou fosse rejeitada com dois quintos de votos favoráveis, a referendo, 

desde que requerida por um quinto dos congressistas ou por um por cento dos eleitores, no 

prazo de cento e vinte dias, contados da aprovação.
261
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No artigo subsequente, apresentava a iniciativa popular de emenda à Constituição, 

submetendo o procedimento à subscrição de um por cento do eleitoral nacional. A emenda foi 

recebida, porém rejeitada no mérito, sob a alegação de que já havia contemplação desse 

dispositivo no parágrafo único do artigo 121 do Projeto de Constituição. A emenda trazia 

ainda disciplina sobre a iniciativa popular de lei e a prioridade na tramitação das propostas 

populares.
262

 

Redação idêntica tinha a PE 29/87 subscrita por 40.538 cidadãos e capitaneada 

pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Rio Grande do Sul, pela Ação Democrática 

Feminina Gaúcha - ADFG e Pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel, Papelão 

e Cortiça de Gauíba. Destino idêntico ao da emenda nº 21/87, ou seja, arquivada, entendendo 

o relator pela prejudicialidade, em face da matéria já constar no parágrafo único do artigo 121 

do projeto originário, que, na ótica do relator, mantinha critérios mais adequados para a 

iniciativa popular.
263

 

No que tange a PE 56/87, que teve 35.000 subscritores e foi conduzida pela 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, pelo 

Sindicado dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas 

Telefônicas no Estado de Minas Gerais - SINTEL e UNIBARROS, a única diferença para as 

outras duas, estava na compressão de seu texto a apenas dois artigos. Tratava, portanto, 

exclusivamente da iniciativa popular de emenda à Constituição. A esta emenda o relator optou 

pela prejudicialidade.
264
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As propostas de iniciativa popular de emenda constitucional, mesmo incluídas no 

Projeto de Constituição pela Comissão de Sistematização, quando da apresentação ao plenário 

da Assembleia Nacional para votação, foram retiradas do texto pela Emenda Substitutiva nº 

2.040, que deu nova redação aos Capítulos I, IV e V do Título IV do Projeto de Constituição. 

Essa supressão foi um retrocesso do constituinte originário, pois reduziu consideravelmente o 

espaço público democrático da cidadania brasileira, causando deficit de legitimidade em todo 

o sistema. 

A iniciativa popular de reforma constitucional, malgrado ausente no Texto Magno, 

tem sido assunto recorrentemente discutido no meio jurídico, sobretudo pela doutrina, que vê 

no instituto um meio legítimo de exercício da soberania popular e um mecanismo de 

legitimação do poder político. No plano dogmático, existem propostas de emendas à 

Constituição que buscam inserir referida ferramenta na Carta de Princípios. 

Surge, todavia, uma discussão, no campo teórico, sobre a possibilidade do 

constituinte derivado alterar o Texto Magno para inserir mudança no processo legislativo de 

reforma à Constituição, já que a restrição de emendá-la, imposta originariamente, decorre da 

rigidez adotada pelo sistema constitucional brasileiro.  

Esse questionamento ficou ainda mais fluente quando o Deputado Luiz Barbosa 

(PFL-RO) apresentou a PEC nº 394/2001, acrescendo o inciso IV, no artigo 60, da 

Constituição, disciplinando a iniciativa  popular de emenda ao Texto Supremo. A proposição 

teve como relator o Deputado Ney Lopes (PFL-RN), que rejeitou a matéria sob o argumento 

de limitações implícitas ao poder reformador do constituinte derivado, no que tange ao 

processo de emenda constitucional. Nesse sentido, concluiu: 

 

O exame da constitucionalidade da proposta em análise, entretanto, deve ir além, 

atentando especialmente para as considerações de Nelson de Souza Sampaio em 
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sua obra "O Poder Reformador Constitucional", sobre os limites implícitos 

impostos ao exercício do Poder Reformador pelo Congresso Nacional. 

Para esse autor, 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 (postas como limite 

explícito na Constituição de 1988), 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. 

Tem, portanto, que os titulares e o procedimento previsto na Constituição para a sua 

mudança erige-se em limite implícito à atuação do Poder Constituinte reformador, 

sendo impossível, especialmente no caso em análise, alterar-se os legitimados para 

a propositura de emendas à Constituição, já estritamente enumerados pelo art. 60. A 

admitir-se a hipótese contrária, estaria aberta a porta para uma eventual subversão 

do processo de reforma da Constituição, no que Nelson de Souza Sampaio 

qualificou de uma espécie de "revolta da criatura contra o criador", pois que levada 

a cabo por um poder ilegítimo para tanto, seja porque é inferior àquele criador das 

garantias de rigidez que pretende modificar, seja porque está ele próprio sujeito, 

acima de tudo, aos limites da reforma constitucional.
265

 

 

Decorre de tal acepção que a titularidade do poder constituinte reformador, bem 

como o processo de emenda constitucional devem, obrigatoriamente, cingir-se as regras 

prescritas ao artigo 60, incisos I, II e III, como norma cogente e imutável. 

Posições contrárias logo cuidaram de questionar a compreensão dada às limitações 

implícitas à reforma da Constituição e, conseguintemente, à rigidez que dela decorre quanto à 

intangibilidade das cláusulas pétreas. Segundo essa corrente doutrinária, as ordenações 

pétreas podem ser objeto de emenda, desde que não haja fratura na essência da norma, ou 

seja, desde que ela permaneça inalterada em seu conteúdo e extensão nuclear. 

Luiz Roberto Barroso comunga de tal posição, asseverando: 

 

Há um último comentário pertinente, antes de se avançar no estudo de cada uma 

das cláusulas do § 4º, do art. 60. A observação panorâmica das cláusulas pétreas 

abrigadas nas Constituições dos países democráticos revela que, em geral, elas 

veiculam princípios fundamentais e, menos frequentemente, regras que representam 

concretizações diretas desses princípios. Não é meramente casual que seja assim, 

Princípios, como se sabe, caracterizam-se pela relativa indeterminação de seu 

conteúdo. Trazem em si, porém, um núcleo de sentido, em cujo âmbito funcionam 

como regras, prescrevendo objetivamente determinadas condutas. Para além desse 

núcleo, existe um espaço de conformação, cujo preenchimento é atribuído 

prioritariamente aos órgãos de deliberação majoritária, por força do princípio 
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democrático. Aí não caberia mais ao Judiciário impor sua visão do que seria a 

concretização ideal de determinado princípio.
266

 

 

O Ministro Gilmar Mendes também presta sua contribuição ao tema, ratificando 

que a proteção constitucional às cláusulas pétreas refere-se apenas ao núcleo dessa categoria, 

que não pode ter sua juridicidade mitigada, e não à sua região periférica. Assim expõe: 

 

A garantia de permanência em que consiste a cláusula pétrea, em suma, imuniza o 

sentido dessas categorias constitucionais protegidas contra alterações que aligeirem 

o seu núcleo básico ou debilitem a proteção que fornecem. Nesse sentido se deve 

compreender o art. 60, § 4º, da CF, como proibição à deliberação de proposta 

tendente a abolir, isto é, a mitigar, a reduzir, o significado e a eficácia da forma 

federativa do Estado, do voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos 

Poderes e os direitos e garantias individuais.
267

 

 

O Supremo Tribunal Federal vem enfrentando essa matéria desde a década de 60 

do século passado, e já teve posicionamento manifestado sob a égide da atual Constituição. 

Em todas as vezes que a Suprema Corte se posicionou em casos dessa natureza, seguiu a linha 

de proteção apenas ao núcleo básico das cláusulas pétreas e não ao seu entorno. Sobre a 

jurisprudência do STF, diz Barroso: 

 

Essa linha de entendimento tem encontrado acolhimento seguro na jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal na interpretação do sentido e alcance das cláusulas 

pétreas. Ainda sob a égide da Constituição de 1967-1969 foi seguida pela Corte, 

embora em conjuntura adversa às liberdades democráticas. Sob a vigência da 

Constituição de 1988, o tem foi enfrentado em mais de uma ocasião. Nelas o STF 

reafirmou que os limites materiais ao poder constituinte de reforma não significam 

a intangibilidade literal da disciplina dada ao tema pela Constituição originária, mas 

apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos protegidos pelas 

cláusulas pétreas. O que se protege, enfatizou-se, são as decisões políticas 

fundamentais, e não qualquer tipo de metafísica ideológica.
268
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Os argumentos doutrinários declinados, aliado à posição pacífica da jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, dão o tom do diálogo constitucional sobre as cláusulas pétreas 

e o poder constituinte reformador, de modo a não deixar dúvida que os limites materiais de 

emendas ao Texto Supremo, sejam explícitos ou implícitos, não alcançam a região periférica 

do princípio, mas tão somente o seu núcleo estruturante. 

Ora, com as vênias de quem pensa ao contrário, uma PEC que vise garantir a 

participação popular no processo de reforma constitucional, sob qualquer hipótese agredirá o 

núcleo de uma cláusula pétrea, antes fortalecerá o idioma constitucional, sobretudo pela força 

normativa encartada no parágrafo único, de seu artigo 1º, de onde provém que "todo o poder 

emana do povo". Não vejo como a forma federativa (inciso I, do artigo 60 da CF/88), o voto 

direto, secreto, universal e periódico (inciso II, do artigo 60, da CF/88), a separação dos 

Poderes (inciso III, do artigo 60, da CF/88) e os direitos e garantias individuais (inciso IV, do 

artigo 60, da CF/88) possam ser vilipendiados em seu núcleo essencial. 

Aliás, juristas de escol têm defendido que o princípio da soberania popular, 

transfixado no parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição, de per si, já seria suficiente para 

o exercício da participação do povo no processo de reforma constitucional, uma vez que o 

influxo popular direto é norma fundante do sistema democrático brasileiro.  

José Afonso da Silva é partidário dessa corrente, por entender que, se não há 

proibição expressa da participação popular na iniciativa de emenda à Constituição, o princípio 

da soberania popular é suficiente para garanti-lo, o que poderia ser feito por via das 

exigências prevista para o projeto de lei popular (§ 2º, do artigo 60): 

 

A Constituição não introduziu inovação de realce no sistema de sua modificação. 

[...]. Não está, porém, excluída a aplicação desses institutos de participação popular 

nessa matéria. Está expressamente estabelecido que o poder que emana do povo 

será exercido por meio de representantes ou diretamente (art. 1º, parágrafo único), 

que a soberania popular será exercida também por referendo e iniciativa popular 

(art. 14, II e III) e que cabe ao Congresso Nacional autorizar referendo sem 

especificação (art. 49, XV), o que permite o referendo facultativo constitucional. 

Vale dizer, pois, que o uso desses institutos, em matéria de emenda constitucional, 
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vai depender do desenvolvimento e da prática participativa que a Constituição 

alberga como um de seus princípios fundamentais. 

[...] Pelo citado art. 60, I, II e III, vê-se que a Constituição poderá ser emendada por 

proposta de iniciativa: [...] popular, aceita a interpretação sistemática referida 

acima, caso em que as percentagens previstas no § 2º do art. 61 serão invocáveis, 

ou seja, a proposta de emenda terá que ser subscrita por, no mínimo, um por cento 

do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em cinco Estados, com não menos 

de zero vírgula três por cento dos eleitores de cada um deles. Repita-se que esse 

tipo de iniciativa popular pode vir a ser aplicada com base em normas gerais e 

princípios fundamentais da Constituição, mas ele não está especificamente 

estabelecido para emendas constitucionais como o está para as leis (art. 61, § 2º).
269

 

 

Afonso justifica sua tese, lembrando os princípios fundamentais da democracia, 

ressaltando sê-los a soberania popular e a participação do povo no poder:   

 

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

primários, que lhe dão a 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 

emana do povo; (b) a participação, direta ou indireta, do povo no poder, para que 

este seja efetiva expressão da vontade popular; nos casos em que a participação é 

indireta, surge um princípio derivado o secundário: o da representação.
270

 

 

Fabio Konder Comparato é outra voz a defender a desnecessidade de haver 

alteração ao Texto Republicando, para, outrossim, ser assegurado a participação popular no 

processo de reforma constitucional: 

 

Entendemos que a manifestação da soberania popular, quer de modo direto, quer 

através do mecanismo representativo, é um verdadeiro princípio constitucional 

substantivo e não adjetivo, para retomarmos a classificação proposta por Jorge 

Miranda. 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.
271
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Há ainda os que defendem que o impulso da iniciativa é uma fase pré-legislativa, 

razão pela qual não haveria qualquer infringência aos limites expressos ou implícitos da 

Constituição quanto à iniciativa popular.  

Manoel Gonçalves Ferreira Filho indica que, 

 

de fato, essa elaboração se desdobra em três fases distintas. A primeira é 

absolutamente introdutória: é a fase da iniciativa. A segunda é a fundamental, é a 

fase constitutiva da lei. A última é complementar, integra a eficácia da lei. Chama-

se iniciativa o poder de propor a adoção de uma lei como também a apresentação 

do projeto junto ao órgão competente. Embora se use dizer que ela é uma fase do 

processo legislativo, juridicamente não o é, embora politicamente o seja. Não o é 

no plano estrito do Direito, porque se resume num ato, o depósito do projeto. 

Assim, mais correto seria afirmar que a iniciativa é o ato que desencadeia o 

processo de elaboração ou de adoção da lei.
272

 

 

Em face desse contexto, verifica-se que a posição majoritária sobre a mutação das 

cláusulas pétreas é no sentido de que, apenas seu núcleo essencial está agasalhado pela rigidez 

constitucional, restando, pois, um espaço periférico que é perfeitamente alterável por reforma 

constitucional. Em síntese, a célula-mater das ordenações cogentes jamais terá sua 

juridicidade reduzida, pois aí jaz a norma de proteção constitucional.  

Noutro giro, há consistente corrente doutrinária que advoga a desnecessidade de 

mutação constitucional para o exercício da soberania popular direta, através da iniciativa de 

emenda à Constituição. Para os defensores dessa corrente, o princípio plasmado no parágrafo 

único, do artigo 1º, da CF/88 já é suficiente e autoaplicável, de modo a garantir a 

manifestação do povo no exercício do poder, em razão da legitimidade que lhe é inata. 

E, por fim, aparecem ainda os que defendem a iniciativa de lei (ou emenda 

constitucional) como fase anterior ao processo legislativo, que apenas desencadeia este, logo a 

iniciativa de emenda à Constituição seria possível, uma vez que inexiste, com o ato de 

apresentação de um projeto, um processo legislativo propriamente dito. 
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De todas as análises feitas, uma verdade exsurge inconteste, qual seja a de que não 

há, em absoluto, qualquer fundamento constitucional que impossibilite haver reforma à 

Constituição, para permitir o exercício da soberania popular de forma imediata, e explica-se: 

primeiro porque as cláusulas pétreas não são obstáculos a serem transponíveis, haja vista o 

princípio da soberania popular ser norma fundante do sistema, logo endógeno a ditas 

ordenações de clausura; segundo porque é a soberania popular o vetor máximo de 

legitimidade da Constituição, efetivada pela inexorável participação do povo no poder. 

A maturidade constitucional contemporânea, já desapegada dos rigores formais da 

doutrina positivista, conduziu a vida da Constituição, em todas as democracias do mundo, por 

uma nova hermenêutica, de firmamento axiológico, que busca a máxima efetividade do Texto 

Magno através da interpretação e compreensão dos princípios que anunciam os seus vetores 

estruturantes. 

Sem querer aprofundar-se sobre o conteúdo dos princípios de interpretação 

constitucional, para não se afastar da proposta deste trabalho, convém apenas realçar em que 

consistem tais métodos interpretativos, a fim de demonstrar que o processo de reforma 

constitucional, seja pela via da alteração do Texto Magno, ou pela sua compreensão a partir 

de seus princípios fundamentais, acomoda a participação direta do povo. Nesse sentido, 

Gilmar Mendes realça, sê-los: 

 

Tais princípios, para a maioria dos autores, são os da unidade da Constituição, da 

concordância prática, da correção funcional, da eficácia integradora, da força 

normativa da Constituição, e da máxima efetividade. Afora esses princípios, 

apontam-se, ainda, embora não estejam ligados exclusivamente à exegese 

constitucional, o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, o da 

interpretação conforme a Constituição, e o da presunção de constitucionalidade das 

leis, sendo o  primeiro um princípio de ponderação, que se reputa aplicável ao 

direito, em geral, enquanto os dois últimos são utilizados essencialmente no 

controle de constitucionalidade das leis.
273
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Conforme demonstra o Ministro do STF, valores diversos conduzem as 

constituições contemporâneas à sua conformação jurídico/social, cujo objetivo final é o de 

alcançar a máxima efetividade do sistema. O vetor axiológico, no novo método hermenêutico, 

é o bastião que orientará o intérprete a encontrar a vontade mais sublime da Norma Maior, seu 

ponto de fusão com a legitimidade do poder. 

Sendo, pois, a Constituição Federal de matriz popular, baseada na soberania do 

povo como centro essencial de irradiação do poder político, os valores primários da nova 

hermenêutica constitucional é, inexoravelmente, a legitimidade de todo o sistema a partir da 

participação popular nas instâncias governativas. Assim, a compreensão de unidade da 

Constituição, como princípio integrador e que visa à máxima eficácia de todo o aparelho 

constitucional, só terá juridicidade se sua exegese tiver como ponto de partida a 

materialização do princípio de que todo o poder emana do povo. 

Como acentua Bonavides,  

 

A chave constitucional do futuro entre nós reside, pois, na democracia participativa, 

que faz soberano o cidadão-povo, o cidadão-governante, o cidadão-nação, o 

cidadão titular efetivo de um poder invariavelmente superior e, não raro, supremo e 

decisivo.
274

 

 

Inevitável, assim, concluir que inexiste qualquer obstáculo jurídico na Constituição 

Federal para se garantir a participação popular no processo de reforma constitucional, o que 

asseguraria ao povo, real titular do poder soberano da nação, um papel de protagonista no 

cenário político/jurídico do constitucionalismo brasileiro. 

Nesse sentido, tramita no Congresso Nacional, a PEC nº 3/2011, de autoria do 

Senador Rodrigo Rollemberg, que acrescenta o inciso IV, ao artigo 60 e o § 3º ao artigo 61, 

além de alterar a redação do § 2º, deste último artigo, no sentido de garantir, na esfera 
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dogmática, a iniciativa popular de emenda à Constituição, cujos critérios serão os mesmos da 

iniciativa de projeto de lei, que passará a ser de meio por cento dos votos dados na última 

eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos por no mínimo um terço de unidades 

federadas, com um mínimo de um décimo por cento do eleitorado que haja votado em cada 

um delas. 

Em sua justificativa, o Senador mostra preocupação com o excesso de rigor para o 

uso da iniciativa popular de leis, ao mesmo tempo em que critica a ausência dessa garantia 

para as emendas constitucionais. Assim, a aprovação da PEC resultará numa ampliação da 

cidadania e numa aproximação do Poder Legislativo com o povo: 

 

Em face dessa realidade, apresentamos a presente proposta de emenda à 

Constituição, cujo propósito é facilitar a apresentação de projetos de lei de 

iniciativa popular e viabilizar a apresentação de proposta de emenda à Constituição 

nesses mesmos termos. Ademais disso, propomos conferir aos projetos de lei de 

iniciativa popular o regime legislativo da tramitação em urgência, salvo decisão 

contrária do Plenário da Casa Legislativa onde tramitar. 

Acreditamos que, com tais medidas, estaremos contribuindo para aproximar a 

cidadania do Poder Legislativo, ao realizar, em termos concretos, a harmonização 

da democracia representativa com a iniciativa popular, instituição que, ao lado do 

plebiscito e do referendo, constitui elemento essencial à democracia direta. Desse 

modo, estaremos conferindo uma formação mais adequada e avançada à nossa 

democracia participativa.
275

 

 

Uma crítica se faz necessária quanto à redação da PEC, que prevê a subscrição da 

iniciativa popular distribuída por pelo menos um terço de unidades federadas, quando a 

justificativa do autor da proposta refere-se a Estados (nove Estados). Ora, por unidades 

federadas, compreende-se além dos Estados, os Municípios e o Distrito Federal, conforme se 

depreende do artigo 1º, caput, da Constituição Federal. Assim, a redação atual, se aprovada, 

poderá levar à compreensão que um terço das unidades federadas seria de toda a Federação, o 

que levaria os critérios formais a obstes intransponíveis. 
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Conforme demostrado, a iniciativa popular de emenda à Constituição tanto pode 

ser concretizada através de reforma constitucional, que materialize, dogmaticamente, a 

titularidade do exercício do poder político diretamente pelo povo, quanto pela via da nova 

hermenêutica e dos princípios que lhe dão forma, consagrando-se, por este aspecto, o núcleo 

central da soberania popular no Brasil, previsto no parágrafo único, do artigo 1º, da CF/88.  

Importante registrar, por oportuno, que as Constituições Estaduais e as Leis 

Orgânicas Municipais e do Distrito Federal estão livres para disciplinar a iniciativa popular de 

emendas a seus textos, não havendo qualquer obste por parte da Constituição Federal, que 

deixou a matéria para livre apreciação do poder constituinte derivado decorrente, conforme 

determina o § 4º, do artigo 27 e artigo 25, todos do Texto Supremo. 

 A experiência demonstrou que apenas cinco Estados trouxeram aos seus Textos 

Magnos a possibilidade de iniciativa popular de emenda à Constituição, sendo eles, Bahia, 

Pará, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Dentre esses, apenas o Pará, no ano de 2005, 

valeu-se do instituto, convertido em Emenda Constitucional nº 31/05, e deu nova redação a 

alínea "a", do inciso VI, do artigo 249, daquela Constituição.
276

 

 

 

5.4 REVOGAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 

 

 

O direito de revogação, também conhecido por recall, é instituto da democracia 

semidireta, que garante a participação ampliada da cidadania no exercício do poder político, 

através da prerrogativa popular de obliteração de mandato eletivo e, em algumas experiências 

nos Estados Unidos da América, até de decisões judiciais. A revogação pode alcançar, ainda, 

todo um colegiado, quando passa a ser conhecido por abberufungsrecht. 
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Paulo Bonavides conceitua o recall como "a forma de revogação individual. 

Capacita o eleitorado a destituir funcionários, cujo comportamento, por qualquer motivo, 

não lhe esteja agradando".
277

 

Já o abberufungsrecht, diz ser "a forma de revogação coletiva. Aqui não se trata 

como no recall, de cassar o mandato de um indivíduo, mas o de toda uma assembleia".
278

 

O direito de revogação não é novidade no constitucionalismo pátrio, pois há 

registro de mencionado instrumento no Decreto de 16 de fevereiro de 1822, subscrito por sua 

Alteza Real o Príncipe Regente Dom Pedro e José de Bonifácio de Andrade e Silva, criando o 

"Conselho de Procuradores Geraes das Provincias do Brazil".
279

 O texto histórico convocava 

representantes do povo para a instauração da Assembleia Nacional Constituinte de 1823 e 

previa a destituição dos Procuradores que não cumprissem a missão delegada pelos eleitores: 

 

[...] Hei por bem Mandar convocar um Conselho de Procuradores Geraes das 

Provincias do Brazil, que as representam interinamente, [...] os quaes Procuradores 

Geraes poderão ser removidos de seus cargos pelas suas respectivas Provincias, no 

caso de não desemprenharem suas obrigações, si assim o requererem os dous terços 

das suas Camaras em vereação geral e extraordinaria, procedendo-se a nomeação de 

outros em seo logar. 

Estes Procuradores serão nomeados pelos eleitores de parochia juntos nas cabeças 

de comarca, cujas eleições serão apuradas pela Camara da Capital da Provincia, 

[...].
280

 

 

Proclamada a República e instituída a Federação, o sistema constitucional 

brasileiro viu florescer, através de experiências estaduais, vasto material dogmático sobre o 
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instituto da revogação de mandato, sendo, pois, exemplo dessa época, as Constituições do 

Estado de Goiás de 1891,
281

 do Rio Grande do Sul de 1891
282

 e de São Paulo de 1891.
283

 

Essas reminiscências do constitucionalismo brasileiro demonstram que o instituto 

da revogação de mandato político não é novidade por aqui, pois esteve presente ainda no 

século XIX, no ato de convocação da constituinte de 1823, além de integrar de forma 

detalhada o conteúdo de três Constituições estaduais da República Velha. 

Pelo recall, garante-se ao cidadão um poder proativo nas regras do jogo político, já 

que na condição de sujeito de direito, é partícipe do processo de decisões governativas, 

podendo fiscalizar seus representantes e, se for o caso, revogar o mandato popular outrora 

outorgado. O mandatário, diante da instrumentalização do recall, passa a ser porta-voz da 

sociedade, fomentado por uma relação íntima entre os interesses dela e sua atuação 

parlamentar. 

Nesse esteio, tramita no Congresso Nacional três Propostas de Emendas à 

Constituição, devidamente tombadas como PEC Nº 80/2003,
284

 PEC Nº 82/2003
285

 e PEC nº 

73/2005,
286

 todas tratando da instituição do recall no sistema constitucional brasileiro e uma, 

especificamente, acresce ainda o veto popular (PEC nº 80/2003). Aliado às três PEC's, que 

seguem marchando apenadas, o relator na Comissão de Constituição Justiça e Cidadania do 
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Senado Federal, Senador Pedro Simon (PMDB-RS), apresentou substitutivo aperfeiçoando a 

PEC nº 73/2005, e, em sequência, votando pela sua aprovação, ao mesmo tempo em que julga 

prejudicadas as PEC's n
os

 80 e 82 de 2003. 

A PEC nº 80/03 acrescenta dois incisos ao artigo 14 da Constituição, o IV e o V. O 

primeiro cuida da revogação individual e coletiva do mantado; o segundo, do veto popular. 

Conforme se percebe, o autor da PEC optou por disciplinar minimamente a matéria em nível 

de Constituição, deixando, assim, para a legislação ordinária a possibilidade de 

regulamentação mais ampla dos institutos. 

A PEC nº 80/03 se justifica na necessidade de ampliar o exercício da soberania 

popular, fazendo com que o Brasil disponha de instrumentos de participação direta do povo 

nas instâncias do poder e seja suficiente para aperfeiçoar o Estado Democrático de Direito. 

Já a PEC nº 82/03 propõe alterar a redação do artigo 28 (que trata da eleição de 

Governador e Vice-Governador), acrescer quatro parágrafos no artigo 29 (versando sobre 

eleições municipais), mudar a redação do § 2º, do artigo 32 (que disciplina as eleições no 

Distrito Federal), acrescentar o § 5º ao artigo 55 (abordando os casos de perda de mandato de 

Deputado e Senador) e adicionar quatro parágrafos ao artigo 82 (que ordena o início e o 

tempo do mandato de Presidente da República). 

A justificativa para o pool de mudanças no Texto constitucional é a necessidade de 

constante relegitimação dos eleitos, por via do instituto da confirmação de mandato. Observe-

se que em vez de revogação de mandato, típico do recall, o relator desta PEC (Senador 

Jefferson Peres) sugere uma confirmação da outorga popular, que deve ser realizado a cada 

dois anos, numa espécie de confirmação permanente de todos os mandatários da nação. 

Assim, os Prefeitos seriam submetidos a essa regra nas eleições gerais, ao passo que o 

Presidente, os Governadores, os Deputados Estaduais, Distritais e Federais e os Senadores 

passariam pela revalidação nas eleições municipais.  
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Dez por cento dos eleitores do Município, Distrito Federal, Estado e União, em 

suas respectivas instâncias federativas, seria o requisito básico para provocar a confirmação 

do mantado eletivo, ressalvando-se que se o número de votos em favor da confirmação do 

mandato for inferior ao obtido por algum candidato ao cargo, em eleições realizadas 

simultaneamente, o mandato de quem foi submetido ao plebiscito encerar-se-á em primeiro de 

janeiro subsequente. Nessa equação política, os Vereadores ficaram à margem da PEC.  

No que tange a PEC nº 73/05, a alteração refere-se aos artigos 14 e 49 da 

Constituição, além de acrescentar o artigo 14-A. A primeira mudança pertinente ao artigo 14 

(que trata da soberania popular) é apenas para acrescer um inciso e renumerá-los
287

; no artigo 

49 (disciplina as competências do Congresso Nacional), altera a redação de seu inciso XV
288

; 

e, por fim, cria o artigo 14-A com nove parágrafos. 

A grande mudança desta PEC, na estrutura democrática participativa, é contemplar 

o instituto revogatório de mandato em todos os níveis de governo. Nesse aspecto, tanto o 

recall quanto o abberufungsrecht estão consagrados na proposta, prevendo o primeiro para os 

mandatos majoritários (Executivo e Senado Federal) e o segundo para os mandatos 

proporcionais (Vereadores e Deputados). 

Nesse diapasão, os Senadores poderão ser destituídos pelo eleitorado do Estado 

matriz, sendo convocado o suplente para sucedê-lo. Já os Deputados sofrerão os efeitos da 

dissolução de toda a Câmara, por via do eleitorado nacional, devendo ocorrer novas eleições 

em até três meses (§§ 2º e 3º). 

A revogação de mandato exigirá, como requisito de legitimação, subscrição de 

dois por cento do eleitorado nacional, em pelo menos sete Estados, e não menos do que cinco 
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décimos por cento de cada um deles. Para operacionalizar o instituto nos Estados, repete-se o 

quórum de dois por cento do eleitorado, só que em âmbito estadual, colhidos em pelo menos 

sete Municípios, que deverá ter no mínimo cinco décimos por cento em cada um deles (§ 3º, 

do artigo 14-A). A coleta de assinatura é simplificada, exigindo-se apenas o nome completo, 

data de nascimento e o domicílio eleitoral, vedada qualquer outra exigência (§ 4º). 

Outra inovação proposta pela PEC é a possibilidade da revogação do mandato 

presidencial ser feita pelo Congresso Nacional por votação que alcance maioria absoluta do 

parlamento (§ 5º). Ressalve-se que o instituto da revogação de mandato, tem natureza jurídica 

diversa da do impeachment, que também é processualmente afetado ao Poder Legislativo. 

Naquele a destituição do mandato funda-se no controle de legitimidade, prescindindo, assim, 

de qualquer prática ilícita por parte do Presidente. Já no impeachment, verifica-se o elemento 

legalidade, no caso, a prática injurídica do Chefe do Executivo.  

Pela proposta, os votos brancos e nulos somados não poderão ser superiores ao 

total de sufrágios expressos, sob pena de o referendo ser desconsiderado (§ 6º). Já se o 

resultado for contrário à revogação, ficará proibido outra consulta até o término do mandato 

ou da legislatura aferida (§ 7º).  

A proposta finaliza entregando ao Tribunal Superior Eleitoral a prerrogativa da 

convocação do referendo e determinando que os demais entes federados adequem suas 

Normas Princípios aos termos da Constituição Federal. 

A sugestão da PEC nasceu no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, por via do jurista Fábio Konder Comparato,
289

 e, segundo Eduardo Suplicy, autor da 

PEC, a preservação da soberania popular é o ponto fundamental de sua justificativa, já que 
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"os chamados representantes do povo não recebem, ainda que minimante, parcelas do poder 

político supremo, mas exercem suas atribuições como delegados do povo soberano, perante o 

qual devem prestar contas de sua gestão".
290

 

Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, conforme acima declinado, o 

Senador Pedro Simon apresentou substitutivo às três PEC's, rejeitando as de n
os

 80/03 e 82/03 

e votando pela aprovação da PEC nº 73/05, com pequenos ajustes na redação e em sua 

distribuição orgânica, além das seguintes alterações textuais: acréscimo de mais um inciso ao 

artigo 14 (inciso V), que institui o veto popular; alteração no quantitativo de subscrição, que 

passa a ser de três por cento do eleitorado nacional, distribuído por nove Estados, com não 

menos de dois por cento dos eleitores de cada um deles, o que deve ser repetido, mutatis 

mutandi, em relação aos Estados; subscrição de um por cento do eleitorado estadual, 

distribuído por pelo menos sete Municípios, com não menos de cinco décimos por cento dos 

eleitores de cada um deles, para revogação de mandato de Deputado Federal; e, por fim, 

disciplina o tempo de propaganda para a divulgação das teses dos envolvidos. No mais, 

ratifica os termos da PEC nº 73/05. 

O incremento do instituto da revogação de mantado no aparelho constitucional 

brasileiro provocará grande transformação na cultura do poder político da nação, notadamente 

no relacionamento do povo com o governo, que passará a gravitar num espaço dialógico 

democrático de equivalência de forças e higidez ética. A equivalência de forças será 

consectária da nova geografia política da nação, em que o povo assume a condição de sujeito 

nas instâncias do governo. A higidez ética consequência da fidelidade do sistema 

político/jurídico à soberania popular. 

Nesse ensejo, o Texto Republicano de 1988 ao consagrar que "todo o poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
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Constituição", engrenou um sistema jurídico de indiscutível espaço público aberto e de 

responsabilidade política materialmente vinculada à vontade popular. Refutou o constituinte 

originário a retórica das demais Constituições brasileiras, que malgrado declarasse ser o poder 

emanado do povo, reduzia, em seguida, o seu exercício ao parlamento (e em seu nome é 

exercido).
291

 Migrou, deste modo, de um padrão representativo para um modelo participativo.  

Para Paulo Bonavides,  

 

do ponto de vista teórico faz-se mister, portanto, acrescentar e admitir que a 

democracia participativa, sobre transcender a noção obscura, abstrata e irreal de 

povo nos sistemas representativos, transcende, por igual, os horizontes jurídicos da 

clássica separação de poderes. 

E o faz sem, contudo, dissolvê-la. Em rigor a vincula, numa fórmula mais clara, 

positiva e consistente, ao povo real, o povo que tem a investidura da soberania sem 

disfarce.
292

 

 

Pela linha de raciocínio tracejada, percebe-se que a implantação da revogação de 

mandato no aparelho constitucional do país, permitirá monumental avanço na esfera pública 

da nação, e o efeito mais sensível dessa reengenharia política é a garantia da participação do 

povo nos negócios políticos do Estado, numa perspectiva de resgate espiritual do Texto 

Republicano de 1988. 

A participação que se pretende, portanto, é a real, de intervenção efetiva, de 

fundamento prático, que garanta ao povo a condição de um autêntico censor do governo e, 

como tal, detentor da prerrogativa de fiscalizar a atividade diária dos agentes políticos, 

cobrando-lhes fidelidade aos programas de desenvolvimento social e de promoção da 

cidadania. A confiança passa a ser o hálito do diálogo entre o povo e o governo, seu elemento 

mais sólido e a inexorável expressão ética dessa relação. 
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Havendo trinca na fidúcia construída entre o governo e o povo, este, na condição 

de titular único do poder da nação, tem a faculdade de agir, soberanamente, para destituir o 

mandatário intrépido, no mesmo compasso em que renovará suas esperanças, regimentando 

novos dirigentes políticos. Cria-se, com essa cultura, um ciclo virtuoso de constante 

relegitimação do poder pela revalidação do compromisso político entre os atores do Estado 

constitucional. 

 

 

5.5 VETO POPULAR  

 

 

Pelo veto popular garante-se ao povo a faculdade de interferir, diretamente, sobre a 

vigência de um ato normativo. A estrutura do ato, neste caso, já está acabada e apta a 

ingressar no mundo jurídico, como norma de efeito vinculante. Todavia, julgando o povo sê-

lo incompatível com as diretrizes da vontade popular, tem o poder de revogar sua validade. 

Paulo Bonavides descreve como sendo "a faculdade que permite ao povo 

manifestar-se contrário a uma medida ou lei, já devidamente elaborada pelos órgãos 

competentes, e em vias de ser posta em execução".
293

 

Diferencia-se o referendo do veto popular em razão do exato momento de 

incidência dos dois institutos, ou seja, enquanto que no primeiro, o ato submetido à consulta 

está inconcluso; no segundo, o texto da norma está finalizado, pronto para ter força normativa. 

Sobre esta distinção, diz Bonavides, citando Burdeau, que: 

 

O veto é processo de intervenção muito mais enérgico do que o referendum. [...] na 

hipótese do referendum, o texto adotado pela assembleia não é senão um projeto, ao 

passo que no caso do veto o povo está diante de uma lei acabada, com toda a força 

jurídica para entrar em vigor, cumprindo-lhe tão-somente aprová-la ou rejeitá-la, 
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isto é, exercer o poder de impedir, que lhe foi conferido pelo ordenamento 

democrático.
294

 

 

Com efeito, o veto popular foi outro instituto de soberania do povo que 

prodigalizou o espírito do constituinte de 1987. Ingressou nos debates por via de emenda 

popular, cujo tombamento foi registrado como PE nº 63-6/87,
295

 tendo sido proposta pela 

Federação Nacional dos Engenheiros, Federação Nacional dos Arquitetos e Instituto de 

Arquitetos do Brasil. Aprovada em primeiro turno de votação, perdeu fôlego na deliberação 

do segundo turno, em razão de emenda que lhe suprimiu do texto pré-constitucional. 

Elisa Helena Lesqueves Galante registra esse fato em artigo intitulado de 

Participação Popular no Processo Legislativo: 

 

Assim, no campo da participação popular no processo legislativo foram aprovados, 

em primeiro turno, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e o veto popular. 

Entretanto, no segundo turno, proposta de emenda retirou o veto popular. Com 

efeito, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular foram contemplados, 

finalmente, com a promulgação da Constituição, em seu art. 14, I e II c/c art. 49 

inc. XV.
296

 

 

Todavia, diante do vácuo de legitimidade pela qual passa o poder político 

brasileiro, e em face da consciência cada vez mais reinante da necessidade de se relegitimar as 

instâncias governativas, ampliando-se o espaço público democrático, referido instituto voltou 

ao cenário constitucional do país através da PEC nº 80/2003, de autoria do Senador Antônio 

Carlos Valadares. 
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Além da proposta do veto popular, a PEC também recomendou a instituição da 

revogação de mandato eletivo, assemelhando-se, neste aspecto, às PEC's n
os

 82/03 e 73/05. 

Tal conexão fez com que tramitassem conjuntamente, levando a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania do Senado Federal a apresentar substitutivo, incorporando o instituto do 

veto ao texto da PEC nº 73/2005, para concluir pela aprovação desta proposta nos termos das 

emendas apresentadas. 

Não há dúvida da importância desse instituto para a democracia nacional, tanto por 

ser mais uma ferramenta de aproximação do povo à circunscrição do poder, quanto por definir 

claramente os limites da delegação popular aos órgãos do governo.  

Paulo Bonavides acentua que "a democracia é palavra. E a palavra, associada à 

verdade, é veículo de pensamento que tem vida, poder e expressão". E remata: 

 

[...] Tomada por imagem da cidadania, e propugnada com virtude e lealdade, a 

democracia de participação guardará, sempre, a pureza de suas linhas mestras e 

conceituais, e, pela correção de seus traços, não há de pertencer, nunca, àquele 

fascículo de palavras vãs que não formam ideias nem conceitos, por serem de todo 

estéreis e vazias.
297

  

 

Nesse diapasão, o restabelecimento da legitimidade do poder só será real se as 

instituições da nação estiverem sob controle efetivo do povo, que o fará por via de contínua 

participação no jogo político, seja inovando o Direito, fiscalizando a atuação de seus 

mandatários, opinando em matérias, que são por natureza, inatas à cidadania, ou, por fim, 

retirando a juridicidade de ato normativo amorfo ao sentimento do povo. O veto popular, 

portanto, cumprirá muito bem o papel de dinamizar a vida político/jurídica do país, 

notadamente por instigar a participação do cidadão nas instâncias do poder. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Os últimos dois séculos produziram transformações sociais das mais dinâmicas e 

ricas na relação do homem com o poder, permitindo, assim, o estabelecimento de novos 

paradigmas sociais a partir da difusão do sentimento de democracia como partícula integrada 

à categoria política humana. 

As referências ético/valorativas seguiram a reboque esse manejo do processo 

civilizatório, acomodando-se segundo as exigências de cada etapa evolutiva, permitindo 

edificar uma plataforma de sociedade, senão universal, mas de ampla expressão internacional, 

cujas as raias do poder têm matriz popular e encontram sua juridicidade no 

constitucionalismo. 

É, portanto, evolando nesse espectro, que remataremos essa dissertação, construída 

a partir de um diálogo histórico, teórico e dogmático sobre os elementos estruturantes da 

democracia e, outrossim, os reflexos desse fenômeno no constitucionalismo contemporâneo. 

O trabalho fez uma abordagem sobre o resgate dos pontos cardeais da democracia ateniense, 

como referência central para o Estado constitucional-democrático coevo, que tem buscado 

recrudescer a legitimidade do poder, por via do restabelecimento da participação direta do 

povo nos negócios políticos do Estado. 

A estrutura da democracia, desde prístinos tempos, obedeceu a uma referência 

primária, de ser um governo de origem popular. Focada na conexão da cidadania com o 

poder, desenvolveu-se como núcleo político na pólis grega, por volta do século V a.C., para se 

tornar a maior referência de organização social da História. 

O tirocínio ateniense permitiu que seus cidadãos fossem muito mais do que 

sujeitos de direitos, antes titulares do próprio governo, tutores finais de seus destinos, agentes 
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de decisão política, em suma, mensageiros oficiais na performance das funções legislativa, 

administrativa e julgadora. 

O renascimento do imaginário democrático no século das luzes fraturou o Antigo 

Regime e reestabeleceu o diálogo constitucional, asfixiado desde a queda da República 

romana por volta do ano 27 a.C. O Novo Regime surge, desse modo, pelos influxos teoréticos 

da democracia liberal, que tinha na representatividade a medula de todo o sistema. Por seu 

turno, o fundamento basal do constitucionalismo moderno era a teoria positivista, 

epistemologicamente estruturada na ideia de organização absoluta dos fatos sociais, a partir de 

modelos formalmente estabelecidos. Para os positivistas, os motivos determinantes dos 

conflitos sociais deveriam ser desprezados, preponderando a disciplina da realidade, 

estabelecida pela categoria organizacional da norma. 

A supremacia da forma sobre a matéria estabeleceria uma característica nuclear na 

democracia liberal, a da representação política do poder, que transporia todo o século XIX 

como verdade incondicional do Estado constitucional burguês. Pelo estuário básico do 

sistema representativo, ao povo era reconhecida a prerrogativa de eleger seus governantes, 

enquanto a estes o de exercer, autonomamente, o mandato outorgado. Era a hegemonia da 

doutrina da dualidade do mandato representativo. 

Encaixava-se a soberania, nesse contexto, nas cercanias do parlamento, ambiente 

político de onde emanava toda a força soberana da nação. Eram, portanto, os órgãos estatais 

os detentores supremos da autoridade do governo, legitimados em eleições periodicamente 

realizadas. 

O esvaziamento do conteúdo da cidadania, cingida à garantia legal; o 

distanciamento entre governantes e governados, desfalcando a legitimidade do poder; o 

acelerado processo de despolitização do povo, em razão da perda de interesse pelos negócios 

políticos do Estado; em suma, a decomposição do tecido social, como consequência das 
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injustiças provocadas pelo modelo representativo, causou a primeira grande fissura no quadro 

da representatividade política, reacendendo na democracia liberal o figurino da identidade do 

mandato político, já defendida por Rousseau pelo signo da soberania popular. 

A teoria de identidade permitiria reinventar a lógica da democracia representativa, 

reaproximando governantes e governados sob a égide da teoria do mandato imperativo. 

Conforme demonstrado, o desvirtuamento desse prognóstico veio com a emergência dos 

grupos de pressão, que passaram a agir em espaço intermediário entre o povo e o poder, 

estabelecendo diálogo direto com as instâncias governativas, em defesa das empresas que 

representam. 

Nesse quadro de vida constitucional, o poder político começou a apresentar vácuos 

de legitimidade, motivando a constitucionalização dos mecanismos de democracia semidireta, 

na busca pela ampliação do espaço político democrático e, por conseguinte, de alargamento 

da participação popular nas instâncias governativas. 

Conquanto esse movimento de resgate da democracia popular tenha rebrotado no 

constitucionalismo do início do século XX, com destaque para a Constituição de Weimar em 

1919, no Brasil a aurora desse diálogo foi a Constituição Federal de 1988, que cuidou de 

aparelhar o ordenamento jurídico do país, compilando diversos institutos de participação do 

povo na esfera governativa, com destaque para o sufrágio universal, o voto direto, secreto e de 

igual valor, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis.  

O princípio medular do sistema constitucional brasileiro veio forjado logo no 

parágrafo único, do artigo 1º, da Carta Magna, ao consagrar que "todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição". O constituinte originário instituiu, desse modo, um modelo democrático 

materialmente participativo, inclusive, reconhecendo legitimidade ao povo para agir 

diretamente nas instâncias do poder. 
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Dentro dessa dinâmica de ampliação do espaço público, a Constituição garantiu 

ainda a ação popular, indiscutível mecanismo de participação democrática, dotando, desta 

forma, a cidadania de domínio pleno para fiscalizar a legalidade e a moralidade dos atos 

estatais, assim como proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural do povo 

brasileiro. 

No que pertine ao sufrágio universal e ao voto direto, secreto e de igual valor, a 

legislação de regência tem cumprido o seu papel de garantir a participação popular na escolha 

dos mandatários da nação, não merecendo, nesse ponto, reproche de ordem procedimental. 

A crítica, todavia, reside nos instrumentos do plebiscito, do referendo e da 

iniciativa legislativa pelo povo, já que a Lei nº 9.907/98, que regulamentou os três institutos, 

impôs entraves processuais intransponíveis para o exercício da participação popular, além de 

assegurar ao Congresso Nacional - pelo menos na visão da hermenêutica clássica - o controle 

absoluto do plebiscito e do referendo. 

A consequência desse método burocrático para o exercício da soberania popular 

foi o agravamento do deficit de legitimidade do poder, exigindo, em decorrência, urgentes 

reformas na ordem jurídica brasileira, tanto na legislação regulamentadora dos incisos I, II e 

III do artigo 14, da Constituição Federal - por via de uma nova estrutura legal -, quanto no 

Texto Magno, com a ampliação dos instrumentos de democracia direta, notadamente a 

iniciativa popular de emendas à Constituição, a revogação de mandato eletivo e o veto 

popular. 

No que tange ao plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular de leis, o excesso de 

rigor procedimental tem dificultado, e até obstado, o exercício dessas ferramentas 

constitucionais, quebrantando o sistema democrático participativo e gerando recorrentes 

deficit de legitimidade do poder político nacional. Prova disso é a pouca experiência da 

cidadania brasileira no uso dos institutos semidireto, resumido a um plebiscito, um referendo 
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e nenhuma iniciativa tecnicamente popular, já que as quatro leis provenientes da soberania 

direta do povo foram apresentadas à Câmara dos Deputados por via de um parlamentar, uma 

vez que não continham o número mínimo de assinaturas exigido pela legislação de regência. 

Demonstramos, nesse aspecto, que já tramita no Congresso Nacional vários 

projetos que visam mudar a lógica do sistema representativo do país, abandonando o rigor 

formalista/parlamentar atualmente em vigor, para estabelecer um modelo 

democrático/participativo de espaço público popular. As principais medidas decorrem das 

PEC's n
os

 2/1999, 194/2003, 203/2007, 3/2011 e 45/2011, além dos PL n
os

 6.928/02, 4.718/04 

e 4.805/2009, todas visando uma regulamentação simplificada dos institutos dos incisos I, II e 

III, do artigo 14, da Constituição Federal, promovendo, assim, uma aproximação do povo à 

atividade de governo. 

A pesquisa evidenciou, noutro quadrante, que a ampliação dos instrumentos de 

soberania popular é de vital importância para amplificar a participação política do povo nas 

instâncias governativas, e, bem assim, consolidar um espaço público aberto de intérpretes 

constitucionais no núcleo central do poder. 

Visando atingir tal desiderato, três PEC's, tombadas sob os n
os

 73/2005, 80/2003 e 

82/2003, buscam inserir na ordem jurídica brasileira os instrumentos da iniciativa popular de 

emenda à Constituição, a revogação de mandato eletivo e o veto popular. Todas as três 

ferramentas participativas foram objetos de discussão na Assembleia Nacional Constituinte, 

porém qualquer delas foi ungida à condição de norma com dignidade constitucional. 

Para além dos enfrentamentos principais, o trabalho não deixou de fazer 

referências pontuais a outras temáticas adjacentes à consolidação da democracia participativa, 

sendo exemplo, pois, o uso das novas tecnologias de comunicação e informação; a garantia de 

um Tribunal Constitucional livre, que assegure a efetividade da Constituição e a defesa dos 

Direitos Humanos; e o fortalecimento da nova hermenêutica constitucional e sua textura 
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ético/valorativa, como poderoso instrumento de materialização do princípio da soberania 

popular, insculpido no parágrafo único, do artigo 1º, da Constituição Federal.  

De modo que, os remates conduziram para uma indispensável conexão entre o 

povo e o poder, como elemento endógeno do Estado constitucional-democrático e força 

cogente da legitimidade da autoridade governativa. Não há democracia sem o incremento da 

opinião popular, agindo diretamente no hemisfério do poder e decidindo, em última instância, 

sobre os negócios políticos do Estado. O Estado constitucional brasileiro, só será efetivamente 

democrático, se a esfera pública for materialmente popular, transformando a declaração de 

que "todo o poder emana do povo", hoje um mero standard formal, em liga inquebrantável do 

tecido social, político e jurídico da nação. 
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