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        RESUMO:                          O presente trabalho tem por objetivo apre-
sentar um novo modelo de democracia para o Estado
Contemporâneo, um modelo que substitua a chamada democracia
representativa, ou que, ao menos, a aperfeiçoe. A democracia
participativa possibilita uma participação mais efetiva e direta
dos cidadãos nas decisões públicas e governamentais. Discutir-
se-á possibilidades e limites desse novo modelo de democracia,
abordando, ainda, a experiência de outros países.
Palavras-chave: Democracia; Estado Contemporâneo

         ABSTRACT: The present paper aims at presenting a new
model of democracy for the contemporary state, a substitute
model for representative democracy, or at least an improvement.
Such participative democracy makes possible a more effective
and direct participation of citizens in the public and government
decisions. It will be discussed the limits and possibilities of such
model, taking up the experience of other countries.
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1. Aspecto inicial. A crise da democracia
representativa

“O direito de voto, antiga e nobre conquista da evolução
política inglesa e da Revolução Francesa, tem sido considerado
como a participação política por excelência.”1 Por ele eram eleitos
representantes do povo para desempenhar funções legislativas,
administrativas ou jurisdicionais.

Até o nascer das discussões sobre a necessidade de o
povo participar das decisões do Estado, a representação política,
pelo exercício do voto, foi considerada como a única forma de
participação suficiente para a realização da democracia. No
entanto, hoje há uma forte tendência no sentido de que a
participação indireta, através do voto, não é suficiente,
aumentando o interesse pelas formas de participação direta.

Segundo Hirst,2 a democracia é um bem inquestionável,
mas a democracia representativa precisa ser contestada. Para
o autor, “a democracia representativa como democracia - serve
de fato para legitimar o grande governo moderno e para livrá-lo
de praticamente todo controle”. Discute o tema numa visão
crítica da capacidade de os representantes desempenharem as
tarefas que lhe são atribuídas, ou seja, “supervisionar, limitar e
controlar o grande governo”. Neste diapasão, seguindo essa
inteligência, contestar a democracia representativa não pode ser
vista como um suicídio político, mas sim como um mal necessário
que precisa ser feito.

Reforçando o quadro de críticas à representação política
no Brasil, Maria Victoria de Mesquita Benevides,3 em seu livro
que tem como título “A Cidadania Ativa” e como subtítulo
referendo, plebiscito e iniciativa popular, adverte que o

1 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito de participação política:

legislativa, administrativa, judicial. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 19.
2 HIRST, Paul. A democracia representativa e seus limites. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1992, p. 30.
3 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A Cidadania Ativa. São Paulo: Ática,
1998. p. 28.
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problema se encontra no coronelismo, no clientelismo, na
problemática dos partidos e no sistema eleitoral.

A política dos coronéis, mencionada por Benevides como
existente nos “grotões eleitorais”, em especial no Norte e
Nordeste do país, tem suas variações modernas. A nível nacional
ainda encontramos fatos, como o da quebra do sigilo dos votos
no Senado, que representam verdadeiras ações de coronéis.
“Dispõe do erário, dos empregos, dos favores e da força policial,
que possui, em suma, o cofre das graças e o poder da desgraça.”4

Segundo a autora, o clientelismo:

[...] perpetua o privatismo e aquelas
‘lealdades’ exigidas dos coronéis. Nos
órgãos legislativos, os representantes desse
‘clientelismo’ tornam-se meros intermediários
de favores, proteções, de exigências frente
ao grande poder dispensador de recursos e
nomeações – o Executivo.5

Noberto Bobbio dispõe uma comparação que merece ser
trazida a colação:

O líder político pode ser comparado a um
empresário cujo rendimento é o poder, cujo poder
se mede por votos, cujos votos dependem da
sua capacidade de satisfazer interesses de
eleitores e cuja capacidade de responder às
solicitações dos eleitores depende de recursos
públicos de que pode dispor.6

4 LEAL, Victor Nunes apud BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita.
Op. cit., p. 29
5 Ibidem, loc.cit.
6 BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras

do jogo. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 123.
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Na busca da manutenção ou de ampliação da base eleitoral,
parlamentares se transformam em verdadeiros “despachantes
de luxo”,7 deixando para segundo plano a atividade para o qual
foram eleitos: a função legislativa.

A representação formal via partidos também é
questionada.

A principal característica da democracia
representativa, enquanto modelo
dominante de representação política, é a
ambição dos partidos políticos de terem o
monopólio da representação dos
interesses dos cidadãos junto ao Estado.
É como se o Estado, apenas integrado por
partidos políticos, só dialogasse com
partidos políticos.8

Não há como negar outros desvios que se colocam no
âmbito partidário, tendo agora como enfoque não a relação
“Partido Político-Estado”, mas sim “Partido Político-Cidadão”
ante a fragilidade de nossas agremiações diante da crença do
eleitor, que indica seus representantes, em regra, sem enfocar
os programas partidários, e sim, simpatia, amizade e interesse
com o candidato.

Este modelo, presente na legislação eleitoral e partidária,
aponta ausência de credibilidade dos partidos. O eleitor não vota
no partido e os próprios políticos profissionais não assumem
compromisso com a fidelidade partidária.

Os partidos respondem mal – quando
respondem – às novas demandas dos
cidadãos (questões relativas aos direitos

7 “Despachantes de luxo”. Expressão utilizada pelo deputado José Joffily em 29
de outubro de 1961, registrada nos Anais da Câmara dos Deputados. Cf.
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. cit, p. 30.
8 SANTOS, Wanderley Guilherme apud FALCÃO NETO, Joaquim de Arruda. A

transformação dos partidos e da lei. Disponível: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/
depto/direito/ revista/online/rev06_arruda.html. Acesso em: 13 nov. 2002.
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humanos, às novas aspirações da classe
operária, das mulheres, de outros grupos
sociais), mantendo-se surdos, fechados e
hierarquizados, frente à pluralidade de
identidades ou à heterogeneidade de
interesses sociais.9

Outro disparate está relacionado ao sistema eleitoral. Na
seqüência de mazelas que desnaturam o sistema representativo
brasileiro, essa realidade é perfeitamente identificada com o fato
ocorrido nas últimas eleições (2002) em que um candidato
“chamado Enéas” obteve mais de um milhão e meio de votos
em São Paulo e arrastou consigo todos os demais candidatos de
seu partido, dentre eles, um com pouco menos de 250 votos e
residente no Rio de Janeiro.

Eis o desvio do sistema partidário na democracia
representativa. Eis o duvidoso e ajeitado sistema teatral de
representação, onde o povo acha que elege e os eleitos sabem
que enganaram mais uma vez.

Neste sentido, encontram-se várias manifestações:

Gente sem peso e sem medida. Ou pior:
sem voto. Curiosamente, muitos homens
que aspiram dirigir os destinos do povo e
do Estado, no Legislativo e no Executivo,
não chegam, na conduta postulatória, a
manter um padrão mínimo de caráter. A
compra e a troca de votos por favores é
histórica.10

A exclusão política de milhões de cidadãos,
como ocorre entre nós, associada a outras
características do sistema político
brasileiro, cujo resultado é colocar as

9 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. cit, p. 31.
10ALVES, Leo da Silva. Democracia. As lições que podem ser extraídas da primeira
eleição brasileira do século XXI. Revista Consulex, Brasília: Consulex, nov 2002,
p.18.
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recompensas e incentivos do sistema nos
indivíduos políticos e não nos partidos,
tende a provocar maiores descompassos
entre a vontade do representado e a
geração de políticas públicas, por parte
do legislador, o que, em última instância,
compromete e submete a riscos a
democracia brasileira.11

Aos nossos olhos, devidamente ausentes de romantismo,
tal fato se dá em razão de, no mundo real, ter-se verificado a
transmudação de uma “representação popular” para uma
“representação de grupos”, invariavelmente envolvido em
interesses econômicos que, em razão da indiscutível desigualdade,
característica do sistema capitalista, faz com que mais desigual
seja a representação dos povos.

Uma conseqüência do sistema, como afirma Bobbio,12 é
que os representantes “terminam por constituir uma categoria à
parte, a dos políticos de profissão”. Fiel à definição de Max
Weber, Bobbio conclui afirmando que os políticos de profissão
“não vivem apenas para a política, mas vivem da política.”

Em momento pós-eleitoral, o conhecimento dos gastos dos
candidatos mostra que os valores investidos são astronômicos.
O fato é que ocupar um cargo eletivo envolve muito dinheiro.
Poucos são os patrícios em condições de tomar parte de um
processo eleitoral, ainda que tenham o desejo de participar das
discussões nacionais, regionais ou até locais.

O divórcio no Brasil, entre as formas
clássicas de representação e a realidade
cada vez mais hostil, frustrada pelo
emprego pouco satisfatório dessas
formas, fez recrescer a crise no sistema
político e institucional, crise que envolve

11 TAFNER, Paulo Sérgio Braga. Proporcionalidades e exclusão no sistema

político-eleitoral brasileiro. 1997. Dissertação (Mestrado). IUPERJ, Rio de
Janeiro, 1997, p. 80-81.
12 BOBBIO, Noberto. Op. cit, p. 45.
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tanto os partidos políticos como as duas
Casas do Congresso Nacional.13

O que deve ficar claro desde logo é que a participação
política não é somente participação eleitoral, por meio de voto.
Aliás, como proclama Dallari,14 a participação “muitas vezes é
mais eficiente por outros meios”.

Recentemente, presenciaram-se exemplos claros que
desgraçaram o País, haja vista senadores perdendo o mandato
por violarem normas de conduta moral, normas de conduta ética,
quando não, normas penais. Teve-se, ainda, o mau exemplo, mais
que mau exemplo, a ausência de vergonha do governo federal
(1995-2002) em lotear cargos, em lotear dotações orçamentárias
no escopo de impedir uma CPI que viesse a revirar seus intestinos.

Ao fim, não há como deixar de convocar a inteligência de
Fábio Konder Comparato,15 quando afirma: “a salvação da

democracia é mais democracia, não menos democracia”

2. Democracia Participativa

Um vocabulário surge no espaço público que se expande,
independentemente das instituições, dos partidos políticos e do Estado,
e se identifica com a nova ordem política – a democracia participativa.

Pode destacar-se, na doutrina, divergências conceituais
no que seja democracia participativa, por vezes, conformando
com os termos democracia direta e participação política, e,
quando não, traçando mecanismos de participação como sendo
provenientes da democracia semidireta.

Participação política, na visão de Diogo Figueiredo16, é “a
atuação formal e informalmente admitida, dos indivíduos e dos
grupos sociais secundários, na ação juspolítica do Estado”.
13 BONAVIDES, Paulo. Um novo conceito de Democracia Direta. Anais do XV Congresso

Nacional da OAB. São Paulo: JBA Comunicações, 1995, p. 972.
14  DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. Coleção Primeiros
Passos, n. 2. São Paulo: Abril Cultural/Brasiliense, 1984. p. 39.
15 COMPARATO. Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos.

São Paulo: Saraiva, 1999. p. 413.
16 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 56.
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Adrian Sgarbi,17 no que diz respeito ao termo participação

política, sustenta que não se deve confundir com o sentido
estreito que se atribui a um outro, o de democracia participativa.

Outra vertente doutrinária, capitaneada por Maria Victória
de Mesquita Benevides,18 dá conta que a complexidade entre a
representação tradicional e as formas de participação direta
configura um sistema que denomina democracia semidireta.

Não se pode, ainda, deixar de registrar o posicionamento
de Mônica de Mello,19 quando rejeita a identificação da
democracia participativa como democracia direta, fundamentando
que o próprio Rousseau, árduo defensor da democracia direta,
ressaltou as dificuldades em se implementar tal regime. Para
ela, democracia participativa não está contraposta à democracia
representativa; se completam.

Refletindo os conceitos apresentados, chega-se à
conclusão de que numa democracia, a participação política

pode ser exercida tanto através dos representantes como
também via do princípio participativo. Ou seja, a democracia
participativa e a democracia representativa são espécies do
gênero participação política e constroem o sistema de democracia
semidireta, posto que, tanto numa como noutra, o povo – enquanto
origem do poder – decide em companhia dos agentes políticos.

Essa verdade última é identificada em todas as funções
do Estado em que se vislumbra a participação popular, mesmo
na forma democracia participativa, pois não há uma decisão
única e absoluta do cidadão. Ela é compartilhada, dividindo a
responsabilidade da decisão entre governantes e governados.

A democracia direta como a vigente na Atenas de Péricles
e na Genebra de Rousseau não pode ser imaginada no mundo
contemporâneo. Buscar o conceito de democracia direta na sua
originária forma leva a interpretá-la como “fonte histórica da

17 SGARBI, Adrian. Referendo. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 81.
18 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. cit, p. 48.
19 MELLO, Mônica de. Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular. Mecanismos

Constitucionais de articipação popular. Porto Alegre: RS,  2001. p. 30



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006

564 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. O FUTURO DO ESTADO

democracia participativa do terceiro milênio20” impossível de
viger no atual Estado. Hodiernamente, fundada na inteligência
de Márcia Corrêa de Azevedo,21 identifica-se democracia direta
como uma reestruturação do espaço público onde coexiste a
ordem institucional estabelecida e nova esfera pública, que abriga
a sociedade civil e todos os cidadãos que pretendam participar
diretamente.

Boaventura leciona:

A esfera pública, portanto, desempenharia
um papel de alargar e aprofundar o campo
político participativo em todos os espaços
estruturais de interação social,
revalorizando o primado da comunidade
com todas as suas feições solidárias e
permitindo uma libertação da sociedade
civil, quer dos controles burocráticos
empreendidos, quer dos imperativos
econômicos impostos pelo mercado.22

O que se quis acentuar com as considerações supra é que
apesar da doutrina traçar os conceitos como divergentes, aos
nossos olhos, eles se convergem num único caminho: o
aperfeiçoamento da democracia.

Vislumbra-se a nova teoria da democracia, segundo
lição de Boaventura:

Em um mundo tão centrado no
individualismo, tornam-se imperiosas
formulações que empreendam uma “nova
teoria da democracia” através da valorização

20 AMARAL, Roberto. Op. cit.
21 AZEVEDO, Márcia Maria Corrêa de. Pratica do processo legislativo: jogo

parlamentar: fluxos de poder e idéias no congresso: exemplos e momentos

comentados. São Paulo: Atlas, 2001. p. 104.
22SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice, o Social e o Político na pós

modernidade. São Paulo: Cortez, 1995.
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do conceito de cidadania e propiciem, de
maneira inequívoca, a repolitização das
práticas sociais, tornando a participação
política bem mais que o ato de votar.23

Há de se fomentar o exercício da cidadania, o sagrado
exercício da cidadania, enquanto núcleo irradiador da observância
dos direitos políticos do homem, criando e fazendo respeitar os
seus já existentes mecanismos garantidores, a título de exemplo
e também objeto dessa investigação: o plebiscito, o referendo e
a iniciativa popular.

O homem do século XX é um homem que
aprendeu a conhecer seus direitos, a
comparar seu estado atual com outros que
estão em melhor situação, a desejar exercê-
los em toda amplidão, segundo o auto-
retrato que faz de si mesmo, mas que não
vê como realizá-los e como o Estado
protegê-los.24

A idéia de representatividade é contemporânea das
mudanças provocadas no mundo da França pós-revolucionária
em que foram necessárias medidas de proteção para uma classe
social que dali emergia em face do Estado Monárquico,
encerrando, induvidosamente, para os indivíduos, grande avanço
político. Contudo, hoje, considerando os desvios dos
representantes populares, parece insuficiente. Ao tornarem-se
Agentes do Estado, os representantes não exercem o mandato
que lhes foi conferido da forma devida, antagonicamente, em
regra, tendem a minimizar a capacidade política dos cidadãos.

Diogo Figueiredo, ao abordar o tema, nos ensina:

A Democracia é o regime em que o povo
governa. A democracia participativa é um

23 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit.
24 WALD, Arnold. Desafios do Século XXI. São Paulo: Pioneira, 1997. p. 65.
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aprofundamento do modelo democrático e
consiste numa participação mais efetiva e
direta dos cidadãos nas decisões públicas e
governamentais, expressando os interesses
coletivos, controlando e fiscalizando o poder
público. “Eis a síntese da democracia
participativa, um passo adiante da
democracia representativa que, sem
substituí-la, vem aperfeiçoá-la e revitalizá-la
na realização substantiva da legitimidade”.25

A democracia participativa é encarada como a “tábua de
salvação”, vislumbrada como o mais democrático e o mais
legítimo modelo de organização democrática. Se este modelo
falir, leciona Paulo Bonavides:

[...] se não houvesse o horizonte da
democracia participativa, para qual se
convocam, se recrutam e se arregimentam
as falanges insubornáveis da mocidade
acadêmica e universitária, as esperanças
de fazer sobreviver a Constituição, já
grandemente destroçada e transgredida,
seriam mínimas, com a situação
constitucional do país para sempre
comprometida. 26

Com efeito, a democracia participativa encontra-se
positivada no art. 1º e parágrafo único, bem como no art. 14 da
Constituição de 1988. Consoante leciona Bonavides,27 a
fidelidade aos artigos 1º e 14 da Constituição, configura, sem
dúvida, o começo de uma antecipação material da democracia
participativa.

Todavia, a perspectiva é de estarmos preparando um
futuro melhor, onde as decisões públicas partilhadas serão
25 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 10.
26 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia participativa. São
Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 31.
27 Ibidem,  p. 41.
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legitimadas com menos resistência e efetivadas com empenho
muito maior.

Neste início de milênio encontra-se um mundo em que as
desigualdades imperam e prosperam a cada instante e em cada
canto, malfadada pela concentração ora de renda, de terras, de
informação, tornando excluído aquele que não as tem, sendo,
portanto, imperiosa a necessidade de mecanismos de inclusão
desses nossos patrícios no seio social, que só se dará a partir de
um processo de participação de alguns para que permita a
participação de outros tantos, Deus queira, numa progressão
geométrica.

2.1 Possibilidades e limites da participação

Renova-se a citação de Fábio Konder Comparato quando
disciplina que “a salvação da democracia é mais democracia,
não menos democracia”, restando, pois, certo que a participação
popular é algo interminavelmente desejável, mas que apresenta
obstáculos de diversas naturezas para o seu exercício.

Encontram-se, acompanhando as lições do Professor
Diogo Figueiredo, duas condicionantes, uma sobre o enfoque
subjetivo e outra sobre o objetivo, e, em cuja implementação se
permite a efetiva participação, onde a condição de caráter
subjetivo tem suporte no campo psico-social e de caráter objetivo
no jus-político.

Salienta o Prof. Diogo que entendimento dos limites para
a pesquisa e enfrentamento da questão, portanto, tem caráter
multidisciplinar, vez que a condição objetiva, qual seja, a
autorização para a participação é verificada num ambiente político
e jurídico, enquanto que a subjetiva, querer participar, se dá a
partir de um exame de cunho psicológico e social.

Em síntese, é necessário que o homem queira participar
(condição subjetiva) e possa participar (condição objetiva).

A mera atitude participativa sem a

institucionalização de formas de
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participação é motivo de frustração e de
indignação: o indivíduo se sente
esbulhado na sua liberdade fundamental
de influir. A instituição de participação sem
a atitude participativa, por outro lado, de
nada vale: é meramente decorativa, simula
uma aparência de democracia, funciona em
nível formal, quando, efetivamente, não
existe motivação, disposição, vontade,
interesse, estímulo para que cada um dê
sua contribuição possível nos assuntos
de interesse coletivo. As decisões são
tomadas por poucos e, de resto e em regra,
no interesse de poucos.28

Quando, portanto, se encontra diante de possibilidades que
dão conta da manifestação de vontade do indivíduo participar e
não lhe é garantido pelo sistema jurídico posto ou quando está
esse homem autorizado e não o faz, mantendo-se distante do
Poder Político, está-se, indubitavelmente, diante de uma situação
de perigo para a democracia.

O norte para a realização efetiva da democracia encontra-
se direcionado na convicção da participação, dirigindo a vontade
nacional no sentido da mais perfeita compatibilização entre ambos
os requisitos, a atitude para participar e o espaço institucional

para efetivá-la.
Conformada num espectro diferente daquele posto pelo

Prof. Diogo Figueiredo, encontram-se as lições de Mônica de
Melo,29 quando trata dos limites de participação através de
plebiscito, referendo e iniciativa popular, que repousa no enfoque
de democracia material-substancial ou procedimental-formal.

Provocando o exame da observância da “maioria”,
enquanto condição do exercício democrático, verifica-se que
encerra uma condição necessária, mas não suficiente, na medida
em que a “maioria” é regra impositiva ao procedimento

28 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p.12.
29 MELO, Mônica de. Op. cit, p. 48-60.
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democrático, mas não, necessariamente, através dela se terá
uma decisão democrática. Está aí uma preocupação constante
da doutrina, quando se aproveita para trazer a companhia de
Noberto Bobbio, que fornece uma definição mínimo-
procedimental de democracia:

Afirmo preliminarmente que o único modo
de se chegar a um acordo quando se fala
de democracia, entendida como
contraproposta a todas as formas de
governo autocrático, é o de considerá-la
caracterizada por um conjunto de regras
(primárias ou fundamentais) que
estabelecem quem está autorizado a tomar
decisões coletivas e com quais
procedimentos. [...]
No que diz respeito aos sujeitos chamados
a tomar (ou a colaborar para a tomada de)
decisões coletivas, um regime
democrático caracteriza-se por atribuir este
poder (que estando autorizado por lei
fundamental torna-se um direito) a um
numero muito elevado de membros do
grupo. [...]
No que diz respeito às modalidades de
decisão, a regra fundamental da democracia
é a regra da maioria, ou seja, a regra à base
da qual são consideradas as decisões
coletivas — e portanto, vinculatórias para
todo o grupo — as decisões aprovadas ao
menos pela maioria daqueles a quem
compete tomar a decisão. 30

No entanto, Bobbio complementa seu pensamento,
atinando que a regra da maioria é a principal mas não é única de
um sistema democrático. Daí extrai uma terceira condição:

30 BOBBIO, Noberto. Op. cit, p. 19.
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É preciso que aqueles que são chamados
a decidir ou a eleger os que deverão decidir
sejam colocados diante de alternativas
reais e postos em condição de poder
escolher entre uma e outra. Para que se
realize esta condição é necessário que aos
chamados a decidir sejam garantidos os
assim denominados direitos de liberdade,
de opinião, de expressão das própria
opiniões, de reunião, de associação, etc.
– os direitos à base do quais nasceu o
estado liberal e foi construída a doutrina
do estado de direito em sentido forte, isto
é, do estado que não exerce o poder sub

lege, mas o exerce dentro dos limites
derivados do reconhecimento
constitucional dos direitos “invioláveis”
do indivíduo. 31

Assim, ao concluir que Bobbio deposita suas preocupações
exclusivamente na forma da democracia, não se preocupando
com a finalidade das decisões, Mônica de Melo não conseguiu
expressar com clareza o ideal de democracia traçado por aquele
autor. Para Bobbio,32 segundo nossa compreensão, a democracia
é um conjunto de regras procedimentais e não somente a “regra
da maioria” e o bom democrata tem que concordar que até
mesmo as regras do jogo podem ser modificadas, mas crer não
ser desejável, pois uma vez rompida a regra principal (determina
como principal as eleições periódicas) não se sabe onde tudo
terminará.

Afirmo, entretanto, que Melo acertou ao ditar que:

[...]o critério da maioria não pode ser
entendido de forma absoluta e nem como

31 BOBBIO, Noberto. Op. cit, p. 20.
32 Ibidem, p. 65-82.
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sinônimo da democracia. O poder da
maioria tem que ser limitado, para que se
possa respeitar os direitos das minorias, a
quem deverá estar sempre assegurada a
possibilidade de se constituir em
maioria”.33

Não há democracia sem observância do princípio
participativo democrático, todavia, o limite máximo das decisões
a serem tomadas diretamente pelo governado, como lecionam
os autores estudados com algumas divergências que se
apresentarão no próximo capítulo, é a continuidade do próprio
sistema democrático.

2.2 Países que utilizam os mecanismos de participação

No Brasil, a participação é um dos pilares do Estado
Democrático de Direito e vem sendo construída numa longa
caminhada em favor do real estabelecimento da Democracia.
Entretanto, em alguns países a democracia participativa integra
sua história, inclusive, tendo surgido, até mesmo, no momento de
sua formação. A experiência de países, como os Estados Unidos
e a Suíça, minuciosamente relatada por Adrian Sgarbi, em seu
livro titulado O referendo, merece ser registrada neste momento,
em observância ao sucesso da adoção dos mecanismos de
participação naqueles países.

2.2.1 Estados Unidos

A República dos Estados Unidos representou a forma de
democracia direta pura, que era exercida pela assembléia
chamada town meetings. A discussão dos assuntos de interesse
comum ocorria em praça pública. Contudo, após o fato de,
historicamente, não ter tido experiências de participação nas

33 MELO, Mônica de. Op. cit, p. 50.
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causas federais, a Constituição de 1789 não dispôs sobre qualquer
instituto de democracia direta.

As tomadas de decisões participativas surgiram no plano
estadual no final do século XIX. A instituição de mecanismos de
participação como a iniciativa, o referendo e a revogação
popular,34 constituiu movimento de influência nos parlamentares
federais, mas que não logrou êxito. No período da 1ª Guerra
Mundial, surgiu uma única proposta de Emenda, “Emenda
Ludlow”, decorrente de uma verdadeira guerra de propostas de
referendos que tinha como objetivo entregar as decisões sobre a
guerra a um escrutínio popular, também não alcançando o
resultado esperado.

Com a derrota da última proposta de emenda de referendo,
em 1941, cessou, quase que inteiramente, o interesse Congressual
pela participação política. Na década de 70, intensificou-se o
movimento pela introdução de um mecanismo de participação,
tanto pelos meios liberais como pelos conservadores, igualmente
não aceito.

Nesta ordem, não há participação em nível federal no
governo norte-americano.

No plano Estadual, “tem ele uma dupla possibilidade de
incidência: uma constitucional outra infraconstitucional”.35

Portanto, os mecanismos de participação popular norte-americana,
na atualidade, são largamente utilizados no âmbito dos municípios
e dos Estados Federados, existindo desde o século XIX.

No contexto atual, pode-se afirmar que os mecanismos de
participação popular, em especial o referendo constitucional e o
infraconstitucional, a iniciativa de emenda constitucional e a iniciativa
infraconstitucional são os mais comuns nos Estados americanos,
estando presentes com disposição expressa em quase todas as
Constituições. A Califórnia é citada por Sgarbi como o caso mais

34 Revogação popular ou recall é um direito político atribuído aos cidadãos de
destituírem os representantes eleitos no curso de seus respectivos mandatos.
Embora não se identifique especificamente como participação popular no processo

legislativo, de forma transversa interfere na legitimidade conferida pelo povo.
35 SGARBI, Adrian. Op. cit, p. 31.
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importante daquele país, pois, desde 1911 até 1976, foram
introduzidas, via referendo, trezentas emendas à Constituição.

2.2.2 Suíça

Na Suíça, diferentemente dos Estados Unidos, “[...] já foram
realizados mais de 340 referendos em nível federal. Lá do nível
federal ao local, o direito de votar está associado ao direito de
assinar pedido de referendo ou de iniciativa popular legislativa”.36

Historicamente, no século XIII, os cantões camponeses
suíços, formados numa aliança confederativa, tinham como
mecanismo de democracia direta os Landsgemeinde, que se
constituía numa assembléia formada por homens livres que
traziam questões de importância para a comunidade e o voto era
manifestado com as mãos erguidas. Com a urbanização, a
participação popular foi sendo reduzida, recaindo o poder na mão
das oligarquias, sendo mantida, apenas pelas coletividades rurais.
Surge, então, a necessidade de união. Após um período de
dominação francesa, restitui-se aos cantões rurais a
Landsgemeinde e, em 1815, é marcado o regresso dos direitos
políticos na Suíça a partir de um novo Pacto Federal.  Em 1848,
a Suíça constitui-se num Estado Federativo, rumando numa escala
progressiva à ampliação de participação, naquela época, em
especial, no âmbito cantonal.

A participação, na Suíça, configura uma verdadeira co-
gestão da coisa pública, partilhada com os cidadãos. Atualmente,
somente três cantões utilizam mecanismos de democracia direta
como os tradicionais Landsgemeinde; nos demais e, também,
na esfera nacional, vigora um sistema de democracia
participativa. Todavia, a Constituição Federal da Suíça estabelece
os limites das decisões cantonais.

A iniciativa popular suíça pode ser dirigida
para a revisão constitucional, total ou
parcial. No nível local, são muito freqüentes

36 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. cit., p. 42.
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os referendos legislativos e
administrativos, a partir de iniciativas
populares. Um exemplo de iniciativa popular
que levou a novas disposições
constitucionais ocorreu em 1980, foi a
consulta sobre a reurbanização do bairro
de Grottes, em Genebra. Recentemente
(1989), um referendo sobre a extinção das
forças armadas na confederação conseguiu
um elevado nível de participação.37

A Suíça é referência quando tratamos de mecanismos
populares de participação. A ameaça de utilizações desses
mecanismos leva os agentes públicos a tomarem maior cuidado.

2.2.3 Outros Países

Para registro dos dados adiante apresentados, tomamos por
base o estudo apresentado pelo Professor Diego Valadez em seus
livros,38 ainda não disponibilizados no Brasil, mas atenciosamente
encaminhados pelo próprio autor após contato mantido no Encontro
de Constitucionalistas Democratas, realizado em junho de 2002
na cidade de Campos do Jordão (SP).

Na América do sul, a participação popular na atividade
legislativa é pouco difundida; o sistema presidencialista é
excessivamente centralizado e os Parlamentos têm um perfil
reconhecidamente oligárquico.39

Segundo estudos do Prof. Diego Valadez,40 as constituições
da Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela
prevêem mecanismos de participação popular no processo
legislativo. A Argentina (art. 39) estabelece limites materiais
quanto à matéria internacional, tributária, penal e reformas

37 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. cit, p. 42.
38 VALADEZ, Diego. Constitución y democracia. México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2002; Problemas constitucionales del Estado de derecho.

México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.
39 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. cit, p. 42.
40 VALADEZ, Diego. Constitución ...., passim (tradução nossa).
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constitucionais. A Colômbia (art. 155) estabelece que a iniciativa
deve ser exercida por no mínimo 5% do eleitorado e não inclui
nenhuma matéria reservada. As Constituições do Equador (art.
98), Paraguai (art. 123 e 203) e Peru (art. 107) fixam um sistema
aberto, não estabelecendo limite mínimo para apresentação de
proposições legislativas pelo povo, já a Venezuela (art. 204) fixa
um mínimo de 1% do eleitorado, também não estabelecendo limite
quanto à matéria, (tradução nossa).

Valadez informa que a Constituição Argentina (art. 40) só
prevê o referendo legislativo e para atenuar parcialmente os
efeitos adversos do sistema representativo. Somente a Câmara
dos Deputados poderá convocar referendo e o resultado é
obrigatório, vinculando a promulgação de forma “automática”.
Já o Presidente poderá convocar referendo, mas o voto não será
obrigatório, nem o resultado vinculante.

Os exemplos mais evidentes do uso do
referendo – que existe também no Equador
— são o do Chile e do Uruguai. Neste país
já foram realizados 12 plebiscitos, prática
iniciada em 1917; lá, uma lei pode ser
submetida à aprovação popular desde que
seja encaminhada à Suprema Corte
Eleitoral uma petição com assinatura de
25% do eleitorado (hoje, isso significa
cerca de 550 mil eleitores); em 1989 foi
realizado um referendo, por proposta
popular, sobre a chamada ‘‘lei da
caducidade’’, referente à anistia aos
militares ligados à ditadura, a iniciativa
popular, contrária à anistia, foi derrotada.
Mas a intensa campanha entre os
‘‘verdes’’ (não) e os ‘‘amarelos’’ (sim)
consistiu, certamente em importante
mobilização democrática, sobretudo após
o período ditatorial. No Chile, o plebiscito
de 1978, sob controle total, garantiu a
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ditadura Pinochet; mas o segundo, de 5
de outubro de 1988, foi favorável à
oposição democrática.41

Valadez se refere à Constituição Venezuelana (art. 70 a
74) como a maior expressão do constitucionalismo
contemporâneo. Informa que referida Carta estabelece o
referendo consultivo nacional que pode ser convocado pelo
Presidente, pela Assembléia Nacional e, também, por 10% dos
eleitores e vislumbra a possibilidade do referendo revocatório
com relação a todos os cargos eletivos de iniciativa popular, mas,
desta feita, com 25% dos eleitores e, para que gere efeito, deverá
ser aprovado por número igual ou superior ao que o houvera
elegido. Segundo Roberto Amaral,42 como produto desse processo
de mudança, a Constituição de 1999, denominada de bolivariana,
elaborada por uma Constituinte autônoma e exclusiva, convocada
por plebiscito por intermédio de 88% dos eleitores, foi confirmada,
por referendo, com 90% dos votos.

Reconhece-se que, na atualidade, um grande número de países,
inclusive o Brasil, constitucionalizou mecanismos de participação
popular no processo de tomada de decisões. Todavia, para que a
previsão legal represente um avanço para efetivação da democracia
participativa é necessária a efetiva utilização dos instrumentos previstos.

Neste sentido, estudaremos adiante que essa efetividade
está longe de ser uma realidade, particularmente no Brasil,
obstaculizada ora pela ausência, ora pela rigidez de procedimentos,
somada ao receio do Parlamentar de dispor de sua legitimidade e
subestimando a capacidade decisória dos cidadãos.

2.3 Participação nas funções do Poder

Buscando ampliar as garantias institucionais, permitindo
que os cidadãos participassem das decisões legislativas, judiciárias
e administrativas, é que no período pós Segunda Guerra, várias

41 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Op. cit., p. 42.
42 AMARAL, Roberto. Op. cit.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006

ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE  577

Constituições justificaram a inserção de mecanismos de
democracia direta.

Assunto muito bem exposto pelo Prof. Fernando Lira:

Abordando o tema de forma a incursionar
num passado recente, tem-se que, a partir
do período que sucedeu à Segunda Guerra
Mundial, surgiu uma nova configuração
geopolítica embasada na vitória bélica e
via de conseqüência na proliferação das
ideologias daquelas potências que
emergiam. Naquele momento de nossa
história, houve a natural contaminação e
virtual adoção pelo Estado Democrático
de Direito, mesmo por aqueles países que
saíram vencidos do conflito e que até
então eram conformados por sistemas
totalitários, como a Alemanha de Hitler ou
a Itália de Mussolini.
A nossa Carta de 1988 traz de forma
inequívoca, mesmo que tardiamente haja
vista a nossa história política instável, a
opção também pelo Estado Democrático
de Direito e, daí, fez exponenciar seus
pilares que se centram no acesso à justiça,
na dignidade da pessoa humana e no
Princípio da Democracia Participativa.
O Princípio da Democracia Participativa
informa que o Estado, dada a sua
potencialidade de gerar danos, deve ser
sempre visto sob suspeição, devendo,
portanto, sempre que se dirigir em direção
aos seus cidadãos, consultá-los. 43

A Constituição de 1988 avançou no campo da participação
política, admitindo modalidades de inserção direta nas decisões

43 LIRA, Fernando José. A liminar e o Estado Democrático de Direito. Revista

Data Vênia, Cachoeiro de Itapemirim, n.01, p.8, fev. 2002
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do Estado, não só ao nível de indivíduos, tanto quanto também
de cidadãos e de grupos, e, como o Estado contemporaneamente
se divide em três grandes funções, a participação política também
se tripartiu em participação administrativa, judiciária e legislativa,
que se passa a analisar.

2.3.1 Na função judicante

Diogo Figueiredo elege como forma de participação
popular na função jurisdicional alguns instrumentos, dentre eles,
ações constitucionais, quando afirma que:

[...] entre inúmeras espécies de
participação, direta ou indireta,
permanente ou eventual, da sociedade, na
função jurisdicional do Estado, destacam-
se, por sua repercussão sobre a legalidade
e legitimidade, portanto, por seu maior
conteúdo político, os seguintes institutos:
o mandado de segurança coletivo, a ação

popular, a ação civil pública, a ação de

inconstitucionalidade, a ação de

impugnação de mandato eletivo, a

queixa-crime com suspensão de funções

do Presidente da República, a

legitimação extraordinária de

comunidades e organizações indígenas,

o júri e o escabinato e o acesso da

advocacia a magistraturas togadas.44

Acrescenta, ainda, o referido autor, que a participação judicial
encontra correspondência com a legitimidade de provocá-lo.

A participação judicial, que se refere à
atuação do Poder Judiciário que, como se
sabe, deve ser em princípio provocado por

44 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 145.
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quem tenha legitimidade, enriqueceu-se na
medida em que novos interesses passaram
a ser considerados como dignos de tutela
judiciária e as acrescidas modalidades de
legitimação processual multiplicaram as
possibilidades de suscitar a proteção dos
antigos e novos interesses; a legitimidade
de toda atuação do Estado alça-se como
um desses interesses que, difusos em
todo o corpo social ou em parcelas dele,
vem ganhando espaço pela ampliação da
participação jurisdicional. Por ela, as
pessoas não atuam em função de seus
interesses individuais, mas dos interesses
meta-individuais de segmentos da
sociedade ou de toda ela.45

Com invariável respeito pela inteligência doutrinária citada,
parece indefensável que o autor se encontra em equívoco quando
analisa o tema, já que tais mecanismos não encontram origem
na “participação democrática”, enquanto um dos pilares do
Estado Democrático de Direito inaugurado com a lei fundamental
nacional, mas sim, em outro dos pilares, qual seja, o “acesso à
justiça”, que nas hipóteses trazidas pelo autor é assegurado
através daquelas ações constitucionais.

De outra feita, agora, aos nossos olhos, com toda razão,
também traz o Prof. Diogo comandos estatais que apresentam a
participação popular no ventre da função judicante, quando
menciona os institutos insertos na Constituição, o artigo 5º,
XXXVIII – o júri, e os artigos 111, II; 113; 115: 116 e 123 -
escabinatos46 – na Justiça do Trabalho e na Justiça Militar.

45 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 76.
46 O escabinato, instituição que, segundo o Novíssimo Digesto Italiano, remonta
reforma judiciária de Carlos Magno, cerca do ano 780. substituiu a Assembleia
popular judiciária leiga por um colégio de práticos em Direito (LI. UTET. Torino,
V.XVl. p. 668). Sua etimologia, segundo a mesma fonte, pode ser encontrada no
termo tedesco “schaffen, que, com seu significado de “procurar”, sintetiza a
atividade dos escabinos na “busca da norma para a formulação da sentença”
(ibidem). Assim é que, na linguagem jurídica alemã atual, o termo “Schoffen”
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Em suma, júri e escabinato são institutos
de participação formal do cidadão, tanto
do cidadão comum, quanto do qualificado
pelo exercício de certo cargo ou função,
na função jurisdicional, visando à
legalidade e objetivando suprir os órgãos
e tribunais judicantes com apreciações
laicas e imparciais sobre os fatos
controvertidos.47

A penetração do indivíduo no exercício da função judicante,
enquanto eventual colaborador, repercute positivamente no seu
crescimento interior e faz com que os órgãos judiciários
especializados se fortaleçam, já que tal atividade produzirá efeito
pedagógico e conscientizador para fora de seus muros e
desenvolverá, para o particular, o seu senso de justiça.

2.3.2 Na função administrativa

Encontra-se no âmbito do exercício das funções
administrativas a menor resistência à participação popular,
através de representantes do povo, sem que, contudo, mantenha
o status de agente político estatal.

A participação administrativa, já mais
recente, é modalidade em rápida expansão,
apresentando formas muito diversificadas,
que têm sido desenvolvidas em vários
países, especialmente nos mais evoluídos,

(escabinos) está definido como “espécie de juizes práticos que vêm a ser um
intermédio entre os profissionais, e os puramente leigos, do júri” (in Dicionario
de Derecho Comparado, Ed. Revista de Derecho Privado, Madri, 1951, p. 453).
O vocábulo é traduzido em francês por “échevin”, dai o instituto — “échevinage”
— e, em espanhol e português, por “escabino” e “escabinato”, respectivamente
(in Dictionnaire Juridique et Adnuinistratf Weinhofd, Ed. Régie Autonome
des Publications Officielles, Baden Baden, 1949. p. 72). Apud MOREIRA NETO,
Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 157.
47 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 157.
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para aproximar o administrado da decisão
executiva, procurando torná-la, com isso,
cada vez mais afinada com os interesses a
que se dirige. É a busca da legitimidade
corrente da administração pública.48

A gradual difusão da participação popular na órbita
administrativa da gestão estatal encontra fiel consonância no
processo evolutivo de construção e aprimoramento dos sistemas
políticos contemporâneos identificados com o ideal democrático.

Alguns autores, é verdade, criticam-na,
preocupados com a perda da eficiência
administrativa que seria resultado de
tramitações mais demoradas e
burocráticas, quanto mais aberta ao povo
fosse a participação. As dissidências são
muito bem apresentadas por AGUSTIN
GORDILLO, que depois de considerá-las
as afasta cabalmente com a observação
de que, a longo prazo, não há escolha
porque, em última análise, participação é
também uma forma de eficiência (sic).49

Manifestações colidentes à proposta de participação
popular efetiva na função administrativa existem e no sentir da
melhor doutrina encontram-se desprovidas de qualquer cunho
científico, existindo, talvez, no intuito de mascarar outras
intenções, o que, para nós, não resta dúvida, provocaria a
continuação da tentativa de subtrair dos indivíduos ações que
caracterizam seus inafastáveis poderes políticos.

Essa participação pode dar-se em qualquer
dos campos da atividade administrativa
do Estado: no exercício do Poder de

48 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 76.
49 AGUSTIN GORDILLO apud  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit,
p. 123.
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Polícia, na prestação de Serviços Públicos,
no Ordenamento Econômico, no
Ordenamento Social e no Fomento
Público. A participação administrativa não
só por essa abrangência, mas pela
potencialidade que apresenta de assumir
diversas modalidades, muitas sem
necessidade de previsão constitucional,
desponta como uma solução de especial
interesse para o direito público
contemporâneo. 50

A movimentação direta dos cidadãos em direção do
aperfeiçoamento administrativo do Estado se legitima através de
representação estabelecida em nível mais estreito com aqueles
que representam e se fundamenta na observância do conceito de
cidadania. Tal participação, portanto, se opera de fora do Estado,
mas em favor do Estado que, por sua vez, possui uma invariável
finalidade, qual seja, agir em proveito daqueles que o criaram.

A cada momento encontra-se a sociedade organizada
caminhando num bojo de um processo evolutivo em busca de
suas satisfações coletivas, lançando mão, gradualmente, de
inserções no aparelho estatal.

Diogo Figueiredo em sua obra Direito da Participação

Política: legislativa, administrativa e judicial arrola treze
institutos de participação administrativa: a representação política,

o plebiscito, o referendo (comuns à participação legislativa), a
coleta de opinião, o debate público, a audiência pública, o
colegiado público, a co-gestão de paraestatal, a assessoria

externa, a delegação atípica, a provocação do inquérito civil,

a denúncia aos tribunais ou conselhos de contas e a

reclamação relativa à prestação de serviços públicos.

Deste universo apresentado, destaca-se o surgimento dos
Conselhos de Cidadania, onde a sociedade organizada participa
diretamente da gestão pública. Segundo Diogo Figueiredo os

50 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 123.
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colegiados públicos foram “desenvolvidos no Direito
Administrativo anglo-saxão, com suas Boards e

Commissions”,51  tendo propagado no mundo e ganho aceitação,
no País, mormente a partir da década de 50. Referidos colegiados

públicos52 são reflexos do Poder Constituinte, que aumenta a
cada dia, e que se pode denominar como espaços institucionais

de discussão e deliberação da gestão da coisa pública.

Assim, aproximadamente 100.000
conselheiros, em todo o país, participam
dos Conselhos Municipais da Criança e
do Adolescente, de Saúde e de
Assistência Social, cuja criação,
funcionamento e composição (paritária)
são regulados por legislação federal.
Porém, existem muitos outros conselhos
no âmbito municipal e estadual,
distribuídos em todas as unidades da
federação, de caráter temático, como os
de direitos humanos, ou setoriais, como
os de educação e os de desenvolvimento
urbano, que agregam outros milhares de
participantes da gestão pública. 53

A partir da acumulação de experiências decorrentes de mais
de quinze anos em assessorias jurídicas prestadas a municípios do
interior capixaba, portanto, ainda, sob a égide da Constituição

51 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 30.
52 O colegiado público garante uma forma de participação de menor hierarquia
política, porém de forma permanente e regular no desempenho de certas funções
administrativas. [...] A participação se institucionaliza na própria estrutura regular
da Administração, correspondendo a uma Junção permanente cometida a um
representante não eleito – e, portanto, não político, da sociedade ou de segmentos
especificamente interessados na atuação do órgão colegiado. Com isso, um
colegiado administrativo se torna um colegiado público. São, portanto, colegiados
públicos, os órgãos pluripessoais que desempenhem funções de aconselhamento
ou de decisão, constituídos por agentes públicos regulares, sejam agentes políticos
sejam servidores públicos, e por membros da sociedade civil ou de determinados
segmentos dela. Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 129.
53 LYRA, Rubens Pinto. Op. cit.
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anterior, pode-se constatar a enorme distância que se coloca entre
o que desejam os agentes políticos e o que podem fazer, residindo
o problema, na maioria das vezes, no desconhecimento do sistema
constitucional-legal a que são submetidos, haja vista que, em regra,
são homens de origem humilde.

No ano de 2001, em palestra proferida na reunião anual
dos Presidentes de Subseções da Ordem dos Advogados do
Brasil, realizada na cidade de Vila Velha, no Estado do Espírito
Santo, apresentamos ao plenário proposta de que a Ordem dos
Advogados do Brasil encampasse a idéia de que em todo conselho
municipal devesse haver necessariamente um advogado indicado
pela Subseção local para que resguardasse o componente ético
e independente e, daí, controlar a interferência indevida do Poder
Público Municipal no âmbito de cada um desses conselhos.

A fim de dar eficácia e mais celeridade à proposta
apresentada, propomos a reforma das leis orgânicas municipais,
uma a uma, até que legislação de âmbito mais abrangente seja
aprovada, não afastando a hipótese de alteração em sede
legislativa federal ou constitucional.

Conhecem-se o limite e os riscos de ação, mas é
fundamental que a Ordem dos Advogados do Brasil poderia, e
muito, através de seus associados, contribuir para compreensão
dos agentes políticos municipais, mostrando que os conselhos
vieram para ficar e que serão fundamentais para o
aperfeiçoamento dos governos, para implementação de políticas
públicas e assegurar, indiscutivelmente, o exercício da cidadania,
chamando a sociedade para participar.

A referida proposta foi aprovada e encaminhada ao
Conselho Federal.

Experiência de participação no campo do orçamento
público fez surgir o “Orçamento Participativo”, nascido no
município de Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, hoje,
disseminado pelo País, especialmente nas grandes capitais, mas
também em pequenos e médios municípios, teve sua experiência
confirmada através da Cidade de Porto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul, deslocando o poder de elaboração
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orçamentária das mãos do Poder Público, sem que haja
transferência, para sociedade. Essa descentralização da
execução das políticas públicas, combinada com a participação
social nas decisões dessas mesmas políticas públicas, é um dos
mais importantes processos para o resgate da imensa dívida social
acumulada nas últimas décadas.

Olívio Dutra defendendo a participação argumenta:

O Orçamento Participativo constitui a
experiência de maior impacto, entre outras
razões, pelo fato de aglutinar em todo o
país, centenas de milhares de
participantes, na definição de prioridades
na alocação dos recursos públicos. Mas
também, em vários casos, na fiscalização
do emprego adequado desses recursos e
no monitoramento da execução das obras
aprovadas pela população.54

Assim é que os conselhos municipais viabilizam, na mesma
lógica do orçamento participativo, a abertura de canais de
comunicação entre a administração pública e a população na
hora de executar as políticas públicas.

2.3.3 Na função legislativa

Diferentemente dos demais gêneros de participação –
administrativa e judicial – a participação legislativa, como nos
ensina o americano Cooley55, “é a que se ocupa principalmente
do futuro, o Executivo do presente, enquanto que o Judiciário é
retrospectivo, ocupando-se somente dos atos celebrados ou
ameaçados, promessas feitas e danos sofridos”.

Encontra-se no exercício da função legislativa a mais
interessante e relevante forma de participação popular. O

54 DUTRA, Olívio. apud LYRA, Rubens Pinto. Op. cit.
55 COOLEY, T. M. apud MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p. 109.
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argumento primeiro é que a partir da criação da norma geral,
seja pela via constitucional ou pela via ordinária, se verifica a
conformação estatal e se estabelece um modo de convivência
social e também o relacionamento entre indivíduo e Estado.

“Mais que qualquer outra manifestação participativa, essa
que se dá na edição da norma legal é a mais fiel indicação do
estágio de evolução democrática de uma sociedade.”56

Historicamente, no campo de participação política na
função legislativa, além da representação política, pode-se
acrescer o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, o
veto popular, a opção popular, o recall e o lobby.

No Brasil, o constituinte somente elegeu alguns instrumentos
que permitem a participação direta do cidadão nas decisões
políticas, a saber, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.

Nesta pesquisa, observaram-se outros mecanismos de
participação popular na função legislativa. Destacam-se as
audiências públicas – realizadas na fase constitutiva da proposta
legislativa, que também podem ser identificadas como espécies
de participação administrativa na gestão da coisa pública e a
novel Comissão Permanente de Participação Legislativa,

criada na Câmara dos Deputados. Esta, segundo seu mentor
intelectual, Deputado Aécio Neves, foi instituída para “superar o
perigoso abismo que vem sendo criado, nas sociedades de massa,
entre representantes e representados”. Hoje, as Comissões de
Participação, na forma proposta pela Câmara dos Deputados, já
foi instalada no Senado Federal e prolifera-se nas demais Casas
Legislativas do País.

3 Conclusão

Viu-se que a participação popular no Poder Público é um
princípio decorrente do Estado Democrático. E, para alcançá-
la, o legislador constituinte previu mecanismos de participação
em todos os poderes constituídos.

56 MARCEL PRÉLOT. apud MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit, p.
109.
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Os mecanismos de participação não somente foram
alçados a patamar constitucional como também, diante do “direito
de participação direta”, corolário do princípio da democracia
participativa, possuem natureza de direitos e garantias

individuais em observância ao mandamento constitucional
contido no art. 5º §2º da Carta Política e, como previsto no art.
XXI da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948
do qual o Brasil é signatário, se tem, como conseqüência na
órbita interna, a chancela de cláusula pétrea.

O Controle social é um importante instituto de exercício
da cidadania, que permite ao cidadão fiscalizar a atuação de
seus representantes, agentes e servidores públicos que tratam
da coisa pública em todos os poderes constituídos.

Todavia, em que pese a participação popular ser um direito
garantido e positivado em leis, na Constituição e até em tratados
internacionais multilaterais, é certo não se encontrar no mundo
real a concessão pelo Estado das necessárias condições para o
seu exercício.

Por muito tempo, a representação política foi vista como
suficiente para dar legitimidade ao exercício do poder conferido.
Mesmo assim, o regime democrático, amparado no sistema
representativo, não pôde escapar às críticas e ingressou numa
crise profunda.

Essa crise democrática a que se aludiu não deixa de ser
uma crise de legitimidade do exercício do poder, cuja superação
deve ter início com certos ajustes, possibilitando um efetivo
controle dos atos emanados do Poder Público. Em nenhum
momento busca-se a substituição da democracia representativa,
mas sim, fortalecê-la, por meio de consulta direta à vontade
popular, prevenindo uma eventual eclosão da crise de legitimidade.

Referências

ALVES, Leo da Silva. Democracia. As lições que podem ser
extraídas da primeira eleição brasileira do século XXI. Revista

Consulex, Brasília: Consulex, nov 2002, p.18.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006

588 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. O FUTURO DO ESTADO

AMARAL, Roberto. A democracia representativa está morta;

viva a democracia participativa. Disponível em http//
www.cebela.org.br/Atualidade-2.htm. Acesso em: 07. nov.2002.

AZEVEDO, Márcia Maria Corrêa de. Prática do processo

legislativo: jogo parlamentar: fluxos de poder  e idéias no

congresso: exemplos e momentos comentados. São Paulo:
Atlas, 2001.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Controles do poder

político. Anais da XV Congresso Nacional da OAB. São Paulo:
JBA Comunicações, 1995.

BASTOS, Celso Ribeiro. As tendências modernas do direito

público no limiar de um novo milênio. São Paulo: Saraiva, 2000.

______. Formas de Participação no Processo Decisório.

Anais do II Congresso Nacional de Advogados. Brasília: OAB,
1985.

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A Cidadania Ativa.
São Paulo: Ática, 1998.

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 6. ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1986.

BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia

Participativa. São Paulo: Malheiros , 2001.

______. História Constitucional do Brasil. Brasília: OAB,
2002.

______. Um novo conceito de Democracia Direta. Anais do
XV Congresso Nacional da OAB. São Paulo: JBA
comunicações, 1995.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006

ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE  589

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília:  Senado Federal, 2001.

BRASIL. Assembléia Nacional Constituinte – Comissão de
Sistematização. Emendas Populares, v. 1,2. Brasília : Centro
Gráfico do Senado Federal, 1987.

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos

direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999.

DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política.

In: Coleção Primeiros Passos, n. 2. São Paulo: Abril Cultural/
Brasiliense, 1984.

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à

Constituição Brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 1990.

______. Processo Legislativo. São Paulo: Saraiva, 2001.

HIRST, Paul. A democracia representativa e seus limites.

Tradução: Maria Luiz X. De A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1992.

LIRA, Fernando José. A liminar e o Estado Democrático de
Direito. Revista Data Venia, Cachoeiro de Itapemirim, 2002,
n.01, fev.2002

LYRA, Rubens Pinto. A Democracia Participativa na esfera

pública brasileira: reconstrução do conceito e

características. Disponível em:http://www.ciencia-
politica.org.br/encontro/teopol4.5.doc. Acesso: 07 nov. 2002.

LODI, João Bosco. Lobby, os grupos de pressão. São Paulo:
Pioneira, 1986.

LUCAS, Randolph. Participação e democracia. Brasília :
Universidade de Brasília, 1985.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006

590 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. O FUTURO DO ESTADO

MELO, Mônica de. Plebiscito, Referendo e Iniciativa Popular.

Mecanismos Constitucionais de participação popular. Porto
Alegre RS, 2001.

MORAES, Alexandre. Reforma Política do Estado e

Democratização. Disponível em: http://www.cpc.adv.br/
ARTIGOS/Alexandre/AM_Partid.htm. Acesso em : 13  nov
2002.

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da

participação política. Rio de Janeiro RJ: Renovar, 1992.

MÜLLER, Frederich. Quem é o povo?. [S. I]: Max Limonad, 1998.

PATEMAN, Carolina. Participação e teoria democrática. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice, o social e

o Político na pós modernidade. São Paulo: Cortez, 1995.

SGARBI, Adrian.  Referendo. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. 18 ed.
São Paulo: Malheiros , 2000.

______.  Poder Constituinte e Poder Popular. São Paulo:
Malheiros, 2000.

TAFNER, Paulo Sérgio Braga. Proporcionalidades e exclusão

no sistema político-eleitoral brasileiro. 1997. (Dissertação de
Mestrado), Rio de Janeiro, Dezembro de 1997.

VALADEZ, Diego. Constitución y democracia. Mexico:
Instituto de Investigaciones juridicas, 2002.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006

ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE  591

______. Problemas constitucionales del Estado de derecho.
Mexico: Instituto de Investigaciones juridicas, 2002.

WALD, Arnold. Desafios do século XXI. São Paulo : Pioneira,
1997.

WAINWRIGHT, Hilary. Uma resposta ao neoliberalismo –

argumentos para uma nova esquerda. Rio de Janeiro : Jorge
Zahar Editor, 1998.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VII, Nº 9 - Dezembro de 2006

592 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. O FUTURO DO ESTADO


