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AAMMAARR  
  
Que pode uma criatura senão, 
entre criaturas amar? 
amar e esquecer, 
amar e malamar, 
amar, desamar, amar? 
sempre, e até de olhos vidrados, amar? 
  
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
sozinho, em rotação universal, senão 
rodar também, e amar? 
amar o que o mar traz à praia, 
o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? 
  
Amar solenemente as palmas do deserto, 
o que é entrega ou adoração expectante, 
e amor o inóspito, o áspero, 
um vaso sem flor, um chão de ferro, 
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina.        
                                            
Esse o nosso destino: amor sem conta, 
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
doação ilimitada a uma completa ingratidão, 
e na concha vazia do amor a procura medrosa, 
paciente, de mais e mais amor. 
  
Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa 
amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. 

                        
 
 

  Carlos Drummond de Andrade 
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"O Amor é como a Verdade.  Quer dizer, não existe 
como 'o amor', e tal como não há 'verdade' mas 
'verdades', também não há 'amor' mas 'amores'.  E 
acontece, talvez, uma semelhança bastante grande 
entre o modo como se comportam ambos.  É que 
cada verdade aparece como 'a verdade', ou pelo 
menos pretende aparecer como 'a verdade', e cada 
amor -- embora o amor neste caso, não pretenda 
apresentar-se como 'o amor' -- somos nós que o 
tomamos como tal, porque nos parece que sim, e 
depois o que acontece geralmente é percebermos 
que afinal de contas ainda não era.  De cada vez 
parecia ser, verificava-se que não era.  O importante 
é, em cada caso, vivê-lo como se fosse mesmo.  
Mas eu creio que chega um momento, e gostaria 
que chegasse para toda a gente, em que 
percebemos que sim, foi agora e está a ser agora.   
Enfim, se me perguntam se esse é o meu caso eu 
direi que sim, que é o meu caso." 

 
          

José Saramago 
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SSoobbrree  aa  SSaabbeeddoorriiaa::  

(...) A Sabedoria apregoa pelas ruas, 
nas praças levanta a voz: 
grita nas encruzilhadas, 
e nas portas da cidade anuncia: 
Até quando, ingênuos, amareis a  
ingenuidade, 
e vós zombadores, vos empenhareis na 
zombaria; 
e vós insensatos, odiareis o conhecimento? 
Convertei-vos à minha exortação: 
eis que vos derramarei o meu espírito 
 e vos comunicareis minhas palavras  (....) 
 
(...) Se aceitares,meu filho, minhas palavras 
e conservares os meus preceitos , 
dando ouvidos à sabedoria, 
e inclinando o teu coração ao entendimento; 
se invocares a inteligência  
e chamares o entendimento; 
se o procurares como o dinheiro 
e o buscares como um tesouro; 
então entenderás o temor de Iahweh 
e encontrarás o conhecimento de Deus. 
Pois é Iahweh quem dá sabedoria; 
de sua boca procede o conhecimento e o 
entendimento. 
Ele guarda para os retos a sensatez, 
é escudo para os que andam na integridade. 
Ele vigia as sendas do DIREITO, 
e guarda o caminho dos seus fiéis. 
Então entenderás a JUSTIÇA e o DIREITO; 
a retidão e todos os caminhos da felicidade; 
porque virá a sabedoria ao teu coração 
e terás gosto no conhecimento; 
a reflexão te guardará, 
e o entendimento te protegerá.(...) 
 
 
Provérbios (1,20-23 ) ; (2,1- 8) 
Antigo Testamento 
Bíblia Sagrada de Jerusalém 
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RESUMO 

 

Este estudo tem o objetivo de propor uma análise crítica ao Processo Legislativo 

do Município de São Paulo em face da Constituição Federal de 1988, cuja noção, 

regime, princípios, formas e execução remontam aos primórdios da civilização 

brasileira, sob os auspícios paralelos da doutrina clássica positivista. 

A partir dessa colocação, para a devida análise da matéria, o estudo em primeiro 

lugar, procura examinar a formação e evolução dos conceitos clássicos  dos 

institutos do poder, opinião pública, soberania, democracia, representação e por 

fim, participação . 

Num segundo momento, aborda os fatores que provocaram a rediscussão das 

funções e os papéis do Estado, a fragmentação interna da Federação brasileira 

através da distribuição de competências distintas aos entes federativos, como 

uma das medidas propulsoras ao desenvolvimento local e, o incentivo às tomadas 

de decisões, não apenas ao Estado, mas também à sociedade civil, relativa a 

medidas e diretrizes de peculiar interesse público. 

Finalmente, faz-se uma breve abordagem da ascensão do mito da representação 

e da participação popular e a sua decadência, até chegar à postura constitucional 

de como ambos se apresentam diante da Constituição Federal de 1988 e da Lei 

Orgânica do Município de São Paulo. 

Por derradeiro, após rápida incursão sobre o conceito e análise do processo 

legislativo municipal, sob o enfoque jurídico, faz-se uma reflexão sobre seu 

procedimento e formação, decorrente do exercício da função legislativa, 

obedecendo sempre aos princípios estabelecidos pelo Estado brasileiro: 

democrático de direito, republicano e federativo, da mesma forma que os 

especificamente estabelecidos pelo texto constitucional. 

 
Palavras – Chave:  Processo; Legislativo; Regimento; Princípios; Democracia; 

Representação. 
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ABSTRACT 
 

This labor intents  to analyze the Legal Process of Sao Paulo’s Municipal District in 

face to the 1988  Federal Constitution, whose concepts, regiment, principles, 

organization and performance date from the primordial of Brazilian structures, in 

parallel with the classical positivist doctrine. 

 

For the had of this premises, this study at first is probing the formation and 

evolution of the legal classic concepts of  power, public opinion, sovereignty, 

democracy, representation and  popular participation. 

 

It’s boarding to, at a second, the factors which tempted to the duty and obligation 

of the State’s discussion, the Brazilian Federation internal fragmentation  through 

the distribution of distinct competences as one of the  propulsive measures of the 

local development and incentive to the decision makers concerning to  measures 

and course of peculiar public interest.  

 

 It intends to present a brief boarding of the myth’s ascension and its decay around 

the popular representation and participation, until achieving the constitutional 

position and how both are presented ahead the 1988 Constitution  and  the District 

of Sao Paulo’s Organic Law. 

 

 After a brief incursion on the concept and analysis of the Municipal Legislative 

Process, under the legal approach, it becomes a reflection on its procedure and 

formation, recurrent of the legislative office’s exercise, always obeying the 

established Brazilian State principles: democratic, federative and republican, as 

established specifically in the constitutional law. 

 

Finally, we offer our conclusions and some considerations.  

 
Key Words: Process; Legal; Regiment; Principles; Democracy; Representation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

As teorias políticas que surgiram junto com a formação dos grandes 

Estados territoriais, segundo Norberto Bobbio1, de Maquiavel a Bodin, de Hobbes 

a Hegel, desde os grandes teóricos alemães do direito público, ao longo da 

linhagem de Jellinek a Kelsen e até Max Weber, a característica fundamental do 

Estado, que assim se diferencia de todos os demais entes territoriais, é o domínio.  

Ele se manifesta essencialmente por meio da titularidade e do exercício do 

Poder Legislativo, a saber, do poder de tomar decisões coletivas que submetam 

toda a sociedade, sendo capaz de impô-las com o uso da força ou coerção. 

Hegel é o autor que representa a culminância da teoria do Estado 

Moderno, a concepção de soberania do poder estatal se desenvolve 

paralelamente à crítica radical das teorias do contrato social, portanto, das 

concepções privatistas de relação entre a lei e o contrato. Ele retoma a 

argumentação clássica, segundo a qual uma instituição de direito privado nunca 

conta com força suficiente para impor obrigações ao poder público. 

Em contrapartida, a grande transformação do Estado atualmente consiste 

numa crescente extensão e expansão da produção jurídica, na forma de acordos 

entre grandes grupos de interesses no interior do Estado; esses grupos, que 

cresceram na sociedade civil se ramificam fora do Estado e, contudo, consideram-

no como sócio.  

A perda do poder da soberania estatal é uma constatação decorrente no 

novo delineamento do espaço político e conseqüentemente, da representação de 

interesses.2 

A democracia nasceu de uma concepção individualista da sociedade, isto 

é, da concepção para a qual – contrariamente à concepção orgânica, dominante 

na Idade Antiga e na Idade Média, o todo precede as partes – a sociedade, 

                                            
1 BOBBIO. Norberto. O filósofo e a política. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003. 
2 Idem, As ideologias e o poder em crise.Brasília: Universidade de Brasília 1999. 
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qualquer forma de sociedade e, especialmente, a sociedade política, é um 

produto artificial da vontade dos indivíduos.3 

 Deve-se à Tocqueville que, em 1835 pública, Da Democracia na América, 

o reconhecimento do novo Estado norte americano, como forma autentica de 

democracia dos modernos, contrapostos à democracia dos antigos, ao afirmar 

que: 

Há sessenta anos o princípio da soberania do povo que tínhamos 
introduzido em nosso país , reina soberano na América, posto em prática 
de modo mais direto ilimitados e absoluto.....ás vezes é o próprio povo 
que faz as leis, como em Atenas; às vezes são os deputados, eleitos por 
sufrágio universal que o representam e agem em seu nome, sob a sua 
vigilância quase direta(...) O povo reina sobre o mundo político 
americano como Deus sobre o universo.Ele é a causa e o fim de todas 
as coisas.Tudo provém dele e tudo nele se absorve.4 

No século que decorre da Idade da restauração à Primeira Guerra Mundial, 

a história coincide com a afirmação dos Estados representativos nos principais 

países europeus e com desenvolvimento interno de cada um deles.  

Atualmente permite-se falar de um desenvolvimento da democracia 

consistente, não tanto na substituição da democracia direta pela representativa, 

mas na passagem da democracia na esfera política, isto é, na esfera em que o 

individuo é considerado como cidadão, para a democracia na esfera social, onde 

o individuo é considerado na multiplicidade de seu status5 social. 

Segundo Bobbio, o processo de alargamento da democracia na sociedade 

contemporânea não ocorre apenas como decorrência da integração da 

democracia representativa com a democracia direta, mas também é sobretudo, 

através da extensão da democratização – entendida como instituição e exercício 

                                            
3 BOBBIO. Norberto. O futuro da democracia:uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1998 
4TOCQUEVILLE, Aléxis. A Democracia na América. Leis e Costumes. São Paulo. Ed. Martins Fontes. 
1998. pg.67 
5 Segundo o dicionário Aurélio, entendemos aqui no sentido antropológico e sociológico  da palavra “status”  
como: “o grau de distinção ou de prestigio, ou a situação hierárquica de um individuo ou grupo de 
indivíduos perante os demais membros do seu grupo social , dependente de avaliações e critérios variáveis 
conforme as diferentes sociedade, e associados a ações , comportamentos e expectativas correspondentes à 
direitos,privilégios , obrigações e limitações. (HOLANDA, Aurélio Buarque. Dicionário Aurélio: Século 
XXI, São Paulo: Três,2000). 
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de procedimentos que permitam a participação dos interessados nas deliberações 

do corpo coletivo – a corpos  diferentes daqueles propriamente políticos.6 

Uma vez conquistado o direito à participação política, o cidadão mais 

esclarecido das democracias mais avançadas, já percebeu que na esfera política 

esta incluída uma esfera muito mais ampla, a esfera da sociedade em seu 

conjunto, e que não existe decisão política, que não esteja condicionada, ou 

inclusive, determinada por aquilo que acontece na sociedade civil.7 

Habermas afirma que para os fisiocratas, a emanação do público mais 

esclarecido é o que se chama opinião pública. O público esclarecido faz uso 

político de sua razão e, são os primeiros a defender a autonomia legislativa da 

sociedade civil, em relação a intervenção estatal. A opinião pública é o resultado 

esclarecido da reflexão pública efetuada em comum, sobre a ordem social.8 

Jeremy Bentham mostra a ligação da opinião pública com a publicidade 

dos debates parlamentares, ou melhor dito, a publicidade dos debates 

parlamentares constitui um dos meios para o público ser crítico e vigilante a 

respeito do poder. 

 Para Kant, o princípio da publicidade é o elemento mediador entre a 

política e a moral, isto é, a opinião pública deve racionalizar a política em nome da 

moral. 

 Enfim, é com Hegel que a opinião pública é  compreendida como a 

dialética da publicidade. A teoria hegeliana mostra que a opinião pública é um 

fenômeno colocado no interior da teoria política de um Estado. 

O pensamento liberal despolitiza o fenômeno da opinião pública numa ética 

de discussão, 9  tendo como expoente dessa tese, Jurgen Habermas. Ele critica a 

utilização do fenômeno despolitizado de opinião pública pelo governo liberal, 

                                            
6 BOBBIO,Norberto.O positivismo jurídico.; lições de filosofia de direito.São Paulo: Ícone, 1995. 
7 Idem, Estado, Governo e Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 
8 HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera publica. Rio de Janeiro; Tempo Brasileiro: 1999, p. 
71. 
9 KEVERGAN, Jean Francois. Le politique entre spéculation en positivé. Paris. PUF, 1992. 
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como instrumento de dominação e manipulação política e também, como critério 

para  conduzir a massa e governar o povo alienado. 

Discorrer sobre o Processo Legislativo Municipal, sem perpassar ao largo, 

por tais reflexões é mera especulação positivista sem maior importância, haja 

vista a posição de destaque conferida aos Municípios, decorrente da dialética  

constitucional, oriunda da Carta de 1988. 

E realmente, não poderia ser outra a afirmação. Basta apenas apreciar que 

atualmente a discussão sobre a dinâmica política e administrativa local se dá 

sobre o tripé - democracia, participação e soberania, fincada em termos práticos 

e,em ultima análise, em solo municipal. 

Na Federação brasileira tal assertiva se torna evidente quando vem à baila 

a reflexão sobre autonomia, dentro da conjuntura aposta pelo legislador 

constituinte ao conceder aos Municípios, a possibilidade de legiferar sobre tudo 

aquilo que diz respeito ao interesse local.  

Nessa seara é onde se sustenta a maior sinalização do conceito de 

autonomia coligado de maneira direta à vontade e necessidade popular, ou em 

outras palavras, ao interesse público. Aqui, estamos acompanhados do 

pensamento de Habermas10, quando afirma que a realização da autonomia política 

ou pública envolve a participação dos cidadãos na esfera política, ao assumirem a 

posição de autores da lei. 

Entretanto, essa autonomia da municipalidade tem recebido, ao longo da 

história constitucional brasileira, tratamento inconstante. Conforme o poder central 

muda seus "atores", modificam-se também as estruturas e as autonomias locais. 

Alguns concedem franquias maiores e outros, menores.  

Essa constatação leva a concluir que, no Brasil, embora as Constituições e 

as legislações infraconstitucionais proclamem autonomias e poderes aos entes 

                                            
10 ARAGÃO. Lucia. Habermas: Filósofo e sociólogo do nosso tempo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro , 
2003. 
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locais, tais não passam de liberalidades do poder central.  

Contudo, é inegável o predomínio da cultura unitarista brasileira, 

contrariamente aos postulados da descentralização. O próprio sistema 

constitucional de competências de 1988 denuncia esse fato, quando concentra 

praticamente todos os poderes nas mãos da União, a despeito da inclusão do 

Município, enquanto ente federado. 

Acreditamos, porém, para que o poder local se liberte dessa inconstância 

constitucional, é mister, o fortalecimento, de fato, de instituições municipalistas 

verdadeiramente locais. Não de benesses temporárias do poder central, mas sim, 

de conquistas reais ao exercício efetivo da autonomia cidadã e participativa.  

Todos esses aspectos são objeto de estudo no presente trabalho, 

elucidando-se desde já que não existe qualquer pretensão de esgotar-se a 

matéria, mas tão somente, o de propiciar reflexão, mais do que apresentar 

certezas. 

Fixado o objeto do trabalho, apresenta-se uma síntese do modo que a 

matéria será tratada. 

O estudo é desenvolvido em cinco partes. Na parte inaugural, a título de 

configuração jurídica tradicional relativa aos temas poder, opinião e soberania, 

são abordadas as circunstâncias que possibilitaram o nascimento das instituições 

no pensamento clássico, na Modernidade, perpassando sobre o Iluminismo até 

deparar-se com as reflexões roussaunianas diante do questionamento da posição 

do legislador e da função pedagógica da imprensa na formação da opinião pública 

nos tempos de outrora. 

Na segunda parte são tratados os institutos da representação, participação 

e da opinião pública já na esfera pública do pensamento liberal. Pretende analisar 

a racionalidade da Era Moderna quando adquire contornos claros em estruturas 

constitucionais para o desenvolvimento da cidadania, da educação diante do 

fenômeno do agigantamento do Estado e do espaço público.  Posteriormente, 

coligando esses fatos, faz-se uma incursão ao fenômeno brasileiro da 
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promulgação de uma Constituição, democrática, social e cidadã, como é a de 

1988.  

A terceira parte se aduz à reflexão dos diversos mecanismos e a 

implantação gradativa de um novo modelo na federação brasileira pos 1988, 

quando se efetiva a concessão de autonomia municipal sob a viga mestra do 

interesse local. São analisadas as origens e desenvolvimento do Município na 

história alienígena e no direito brasileiro passando, brevemente, por sua posição 

jurídica, em todas as demais Constituições brasileiras. Daí advém, portanto, a 

perspectiva reflexiva sobre as competências dos entes federados, autonomia 

política, administrativa e financeira municipal, como também, a importância da 

representação local e da participação popular, para o  desenvolvimento e  

conscientização de cidadania. 

Na quarta parte será estudada a Câmara Municipal de São Paulo, sua 

origem e desenvolvimento; suas funções, e prerrogativas. Procede-se à análise 

das mudanças ocorridas em face da Constituição Federal de 1988, com ênfase na 

sua composição e funcionamento, inclusive os decorrentes das questões de 

representatividade eleitoral, posicionamento político partidário e seus reflexos na 

atuação das bancadas políticas. Por fim, a importância da participação popular  e 

da sociedade civil, no cotidiano do Poder Legislativo Municipal. 

Já na quinta e última parte serão tratados os temas referentes ao processo 

legislativo municipal propriamente dito, em face dos institutos constitucionais. 

Descrever-se-á brevemente o processo de elaboração de lei municipal, o 

‘processo legislativo’, relacionando-o ao exercício da função normativa e de como 

os princípios informadores constitucionais o norteiam. Sob o prisma conceitual, 

descrever-se-á as espécies normativas de regulação de condutas municipais, 

seus peculiares processos legislativos, dentre outros sem, no entanto, como já 

dito, qualquer pretensão de se esgotar o assunto. 

 

Por derradeiro são apresentadas as considerações finais e as conclusões 

terminativas sobre a reflexão do conteúdo completo desse trabalho. 



 7 

A metodologia do trabalho é fundamentada em concepções jurídicas, 

teóricas e acadêmicas. Os textos estrangeiros citados, quando não transcritos de 

outras obras, foram traduzidos ao português pela autora deste trabalho,  

respeitado o sentido original, sujeitas, no entanto, às limitações inerentes às 

traduções dessa natureza. 
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CAPÍTULO I - PODER, OPINIÃO E SOBERANIA 

 

1.1 – O pensamento clássico: razão e dóxa 

 A influência da opinião sobre a consciência humana foi freqüentemente 

tratada pelo pensamento ocidental como uma interferência indesejada e errônea, 

devendo ser eliminada através de métodos racionais pela própria razão, afim de 

que se pudesse chegar a um conhecimento verdadeiramente genuíno.  

 Platão talvez tenha sido o primeiro a apresentar o efeito desqualificador da 

opinião seja no processo da busca de uma verdade teórica (teoria do 

conhecimento) ou ainda na construção e nas formas de organização política da 

sociedade. Para Platão os sentidos nos fornecem somente a aparência das 

coisas, e não a coisa em si. A descrição que fazemos do objeto, através das 

palavras, é mera opinião. 

Conhecer, para Platão, é, portanto, ultrapassar o campo das aparências, 

de juízos não reflexivos, das opiniões, da dóxa, para se chegar à essência das 

coisas  - epistemé11. “Convenhamos com Platão em chamar opinião  - dóxa - esta 

ideologia em que as crenças se afrontam num combate cego e onde a violência 

se torna o único critério”.12 Apontar as contradições e a perenidade dos 

argumentos baseados na opinião e, ao mesmo tempo elencar, por conseqüência, 

as influências que a mesma possui nos modos de organização e na prática 

política da Cidade, é a tarefa que Platão irá desprender através dos diálogos 

socráticos.  

O caminho para se chegar à epistemé é gradual e lento, os argumentos 

baseados nas opiniões vão sendo refutados por Sócrates pouco a pouco, para 

que mais adiante possa chegar a um conceito harmonioso, cujo ordenamento 

                                            
11 Alguns estudiosos dos escritos de Platão observam uma nova distinção no conceito de opinião no livro 
Teeteto, diálogo situado no período de produção tardia do filósofo. Neste livro Platão distingue a simples 
opinião da opinião verdadeira. No entanto, diz Sócrates, “...conhecimento não pode ser nem sensação, nem 
opinião verdadeira, nem a explicação racional acrescentada a essa opinião verdadeira” (PLATÃO, Teeteto, 
3.ed., EDUFPA, 2001, p. 140). Portanto, tanto uma quanto outra, “jamais será equiparada à ciência” 
(NASCIMENTO, Milton Meira do. Opinião Pública e Revolução, Edusp/Nova Stella, 1989, p. 35).  
12 CHÂTELET, François. História da Filosofia I. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1973, p. 84 
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esteja em concordância com os trajetos argumentativos dos diálogos. É dessa 

forma que Sócrates irá refutar a retórica utilizada pelos oradores (entre eles os 

sofistas), que é por excelência o juízo da dóxa. A oratória, para Sócrates, “não 

tem precisão nenhuma de saber as matérias mesmas na realidade; basta-lhe ter 

descoberto um artifício de persuasão, para, entre sabedores, passar por mais do 

que os que sabem”.13 

As interrogações socráticas, muitas vezes irônicas, vão aos poucos 

reconstruindo a integridade do que julga ser a verdade, em contraposição à 

opinião. A negação da opinião, portanto, não se dá sem o seu deslocamento para 

o campo vazio do não saber, das aparências, do senso comum. Dessa forma, 

toda a fundação baseada na opinião vai demonstrando sua total fragilidade, bem 

como aqueles que se utilizam delas – os sofistas.  

Por conseguinte, o próximo passo é edificar aquilo que é definido como 

verdadeiro e científico. É apresentar a possibilidade de um estatuto a ser seguido, 

que fuja da inconstância da opinião e que, ao mesmo tempo, consiga harmonizar 

a alma do homem ao seu meio social sob o paradigma da justiça14.  

 É dentro dessas bases que Platão irá assentar as formas do “Estado 

perfeito”. A boa formação da alma humana precede ao bom funcionamento da 

Cidade Ideal platônica. Pois só depois de estarem desquitados das inconstâncias 

da opinião, do senso comum e dos desejos, adquiridos através da Paidéia, da 

educação que visa formar um éthos  - caráter- , os seus cidadãos poderão 

conviver sob os laços da justiça e da verdade. 

                                            
13 PLATÃO, Górgias, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 71. 
14 Werner Jaeger faz a seguinte advertência, a qual levamos em consideração:  “Ora o que significa para 
Platão o Estado? A sua República não é uma obra de direito político ou administrativo, de legislação ou 
política, no sentido atual. Platão não parte de um povo histórico existente, como Atenas ou Esparta... Na sua 
obra não há a mínima alusão aos fundamentos concretos do Estado. No âmbito da obra a que nos referimos, 
isto não interessa a Platão, nem em sentido geográfico, nem em sentido antropológico...O Estado de Platão 
versa, em última análise, sobre a alma do Homem...A formação da alma é a alavanca com a qual ele faz o seu 
Sócrates mover todo o Estado.” (Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1995, 
pgs. 751-752). Acrescentamos ainda os dizeres do próprio Sócrates, nas palavras de Platão: “Sabes que é 
forçoso que haja tantas espécies de caracteres de homens como forma de governo? Ou julgas que elas 
nasceram do orvalho e da rocha, e não dos costumes civis, que arrastam tudo para o lado para que pendem?” 
( A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1993, p. 365) 
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 Exatamente por isso que em Platão a tirania é a antítese do Estado ideal. 

Dominado pelos mais variados tipos de desejos o homem tirânico é aquele que 

“não hesita, no seu pensamento, em tentar unir-se à própria mãe, ou a qualquer 

homem, deus ou animal”.15 Tais desejos obscuros e insensatos tornam impossível 

a distinção da justiça, um arrazoamento da parte racional de sua alma.16  

 Também não nos parece sem motivo que nos escritos platônicos a tirania 

seja a sucessora do regime democrático, onde “se reparte a sua igualdade do 

mesmo modo pelo que é igual e pelo que é desigual”.17  

Para Platão nada mais condenável do que a forma de construção da 

verdade neste regime.  

Dois oradores, representando o ataque e a defesa, defendem teses 
contraditórias... Antagonistas, cada argumentação tem por objetivo 
persuadir os juízes e fazê-los aderir à sua posição. Com efeito, estes 
devem decidir quem tem razão com base no espetáculo dessa luta entre 
dois discursos. Percebe-se claramente de que modo tal procedimento se 
deduz dos princípios do regime democrático da verdade. Qualquer um 
pode igualmente defender sua tese, qualquer um pode igualmente julgar 
qual é a sua verdade.18 

Ora, vimos aqui que esta verdade vem a ser construída através de 

opiniões, cuja maior importância é a capacidade de persuasão, do encadeamento 

coerente de um determinado ponto de vista. E o juiz, a assembléia pública, irá 

julgar de acordo com o que ouviu, de forma circunstancial e não baseado no 

imperativo de uma idéia de verdade e de justiça. 

 Em outros termos, no regime democrático a justiça na Cidade dá-se 

através de uma convenção, da concórdia, escolhida por uma maioria apta à 

participação política, não havendo, portanto, a possibilidade do caráter imanente 

da justiça.   

                                            
15 PLATÃO, A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1993, p. 412.  
16 Nos dizeres de Platão, “Se, por conseguinte, o indivíduo é semelhante à cidade, não é forçoso que se 
encontrem nele as mesmas disposições, e que a sua alma esteja repleta de uma extrema sujeição e baixeza, e 
que sejam as partes de mais valor que se encontrem escravizadas e que o comando resida numa parte 
dominante, que é a mais insuportável e mais desenfreada?” (PLATÃO, A República. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbekian, 1993, p. 422) 
17  Ibidem, p. 388. 
18 WOFF, Francis. “Nascimento da razão, origem da crise”. In: Adauto Novaes (org). A crise da razão. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 79 
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Por esta formulação, que fora duramente criticada por Platão, pois aí 

estava um campo propício para a atuação dos sofistas, a Verdade não está 

condicionada a uma Idéia que precede os enunciados e que é conhecida de uma 

casta privilegiada - em Platão, os filósofos - , mas é o resultado de uma 

construção baseada em opiniões, entre locutores equivalentes cuja finalidade é 

angariar o maior número possível de adeptos para a formação de uma decisão 

deliberativa. É a própria deliberação que irá atestar a veracidade dos argumentos 

apresentados. 

 Esses dois formatos diferenciados - o platônico e o dos sofistas - para se 

chegar à Verdade é, o resultado, para Francis Woff19, da cisão entre os conceitos 

de “opinião e ciência”, ou em outras palavras, do direito (política) e da 

matemática. É ainda, segundo o autor, o próprio nascimento da crise da razão 

humana. 

  Para Woff, ambas as doutrinas de procedimentos igualmente racionais, 

tentaram unificar num modo único as formas para se chegar a duas verdades 

diferentes. Os sofistas tentando levar a racionalidade dos procedimentos políticos, 

da dóxa, da opinião até o conhecimento científico. E Platão tentando levar a 

racionalidade científica, matemática, a epistéme à vida política da Cidade. 

 Aristóteles tentará resolver essa questão dando status diferenciado de 

conhecimento a cada uma dessas áreas. O filósofo grego irá classificar as 

ciências em três grupos diferentes: teoréticas, que visam a verdade como fim; 

práticas, que visam o bem do homem e, por fim, poiéticas que visam em seu fim 

uma obra .  

A reflexão política situa-se no campo das ciências práticas e a ciência 

propriamente genuína situa-se no campo das teoréticas. No entanto, ao fazer a 

distinção entre uma e outra, o filósofo estabelece uma hierarquização entre os 

                                            
19 WOFF, Francis, “Nascimento da razão, origem da crise”. In: Adauto Novaes (org). A crise da razão. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1996 , p. 80. 
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tipos de conhecimento. A ciência prática situa-se entre a teorética, que está 

acima, e a ciência poiética, num grau abaixo20. 

Contudo, como “ninguém delibera a respeito de coisas invariáveis, nem 

sobre coisas que não tenham uma finalidade, e essa finalidade um bem que se 

possa alcançar pela ação”,21 como proceder então para que tenhamos uma boa 

deliberação ou um bom julgamento? “Adquirindo uma disposição interior (...) que 

nos permita responder racionalmente ou prudentemente a situações que não 

foram escolhidas por nós, isto é, realizando um ato voluntário feito por e com 

virtude”.22  

E a virtude em Aristóteles nada mais é do que o justo meio, a medida ou a 

ponderação entre os extremos contrários apresentados, nem o excesso nem a 

falta. Em outras palavras, significa que a esta justa medida nada mais é do que 

um cálculo, uma elaboração racional para se chegar a uma resultante ponderada 

entre os extremos propostos. 

 O ato em si não possui um juízo de valor específico, sua importância dá-se 

pela deficiência ou pelo excesso de desejo e cabe a sabedoria prática instruí-lo. 

Portanto, se por um lado Aristóteles admite a opinião no campo da política, a 

                                            
20 A ciência teorética é aquela que não suporta qualquer tipo de contradição ou de discussão, exige-se 
somente uma demonstração irrefutável, sua verdade está em si mesma. Já as ciências práticas, comportam 
todo tipo de argumentações contrárias e persuasões, incluindo-se neste grupo a própria dialética socrática. A 
dóxa é pertencente a este grupo, pois suas premissas básicas são baseadas em opiniões, distintas de uma 
veracidade única. Para Aristóteles, a política é uma “arte e numa arte o julgamento cabe ao usuário (causa 
final da ação) e não ao produtor (...), portanto, o usuário da Cidade, isto é, os cidadãos são os que podem 
julgar o que é melhor para ela e por isso devem ter o poder judiciário e deliberativo. Uma assembléia 
popular, explica Aristóteles, traz consigo uma pluralidade de opiniões e de pontos de vista que, comparados 
à opinião e ao ponto de vista de um só ou de alguns, permitem uma percepção mais ampla e uma 
compreensão mais vasta dos problemas sobre os quais cabe deliberação ou julgamento. A política pede 
experiência e prudência e não ciência” (CHAUI, Marilena. Introdução à historia da filosofia I, São Paulo: 
Ática, 2004, p. 474). Tal tese, no entanto, não significa uma aproximação de Aristóteles com os 
ensinamentos sofísticos. No livro Dos argumentos sofísticos, Aristóteles qualifica-os de falsos sábios, “pois a 
arte sofística é o simulacro da sabedoria sem a realidade, e o sofista é aquele que faz comércio de uma 
sabedoria aparente, mas irreal” (ARISTÓTELES. “Dos Argumentos sofísticos”. In: Aristóteles. São Paulo: 
Abril Cultural, 1973, Coleção Os Pensadores, p. 162) 
21 ARISTÓTELES. “Ética a Nicômaco”. In: Aristóteles. São Paulo: Abril Cultural, 1973, Coleção Os 
Pensadores, p. 346 
22 CHAUÍ, Marilena. Introdução à historia da filosofia I, São Paulo: Ática, 2004, p. 448. 
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valoração dos atos dos atores da pólis, seja o governante ou o povo, ele irá 

buscar nas ciências teoréticas.23  

Ainda seguindo Enrico Berti ”a filosofia prática, enfim, não é praticada por 

todos, mas somente pelos filósofos, por assim dizer, de profissão, que Aristóteles 

assinala como  sendo seus predecessores diretos: Platão e Sócrates”24. Ou seja, 

continua-se, em certa medida, ainda que diferentemente de Platão, a 

subordinação do saber político à teoria, à ciência, a um saber genuíno e superior - 

em Aristóteles também representado pelos filósofos, donos do verdadeiro 

conhecimento. 

 A opinião continua atrelada aos caprichos dos desejos, sendo desta forma 

fonte insegura de autonomia cognitiva, devendo ficar, portanto, sob a legislação 

permanente da razão, da verdade científica. Essa equação não se resolve na 

Idade Média, pois é comum neste período atrelar-se a veracidade de uma opinião 

ao enunciador.  

No campo teórico a Verdade está condicionada a uma revelação que 

transcende ao próprio homem: Deus. No campo político, as decisões formuladas 

obedecem aos critérios estabelecidos das instâncias autorizativas da Providência 

Divina: a Igreja ou os seus representantes temporais na Terra.  

Tanto em um quanto em outro, o poder da verdade está localizado, em 

última instância, na autoridade divina. O conhecimento é uma revelação e o poder 

temporal é uma graça. E se o poder temporal é uma dádiva dada por Deus, ele 

não pertence ao povo. “Se não foi o povo quem deu o poder ao rei, pois o povo 

não tem esse poder, uma vez que este pertence a Deus, o povo também não 

                                            
23 Temos aqui um ponto polêmico entre alguns estudiosos da obra de Aristóteles. Alguns comentadores 

verificam nessa fórmula a subordinação ou a injeção da ciência teorética na ciência prática ou na política. 
Segundo Osvaldo Porchart há “evidências suficiente do caráter teórico” nas ciências práticas (PORCHAT 
PEREIRA, Osvaldo. Ciência e dialética em Aristóteles. São Paulo, UNESP, 2001, p. 274). Ou Sergio Paulo 
Rouanet, que afirma que “dizer, assim, que compete à razão [nos termos da ciência teorética] indicar seus 
fins ao desejo [nos termos da ciência prática], significa dizer que compete à razão orientar o comportamento 
de modo a evitar os extremos da paixão”.(ROUANET, Sergio Paulo. A razão cativa. São Paulo: Brasiliense, 
2002, pg 17). Ou ainda, Enrico Berti que define a “clássica concepção aristotélica de vida prática como 
ciência voltada para, indicar, não somente ao indivíduo particular, mas a toda pólis, o primado da vida 
teorética em relação à vida prática” (BERTI, Enrico. Aristóteles no século XX. São Paulo: Loyola, 1997, p. 
246. 
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pode julgar o rei nem tirar-lhe o poder”.25 Dessa forma, uma opinião verdadeira 

sobre o que é justo para a cidade está condicionada a figura do emissor que, por 

conseguinte, está sob controle das normas divinas. É a releitura política feita dos 

escritos de Santo Agostinho que afirma que “todo conhecimento verdadeiro é o 

resultado de um processo de iluminação divina”.26 

Com o advento do modernismo, principalmente com Maquiavel, é que 

algumas formas de organizações políticas até então conhecidas começam a ruir e 

a dicotomia ciência e opinião, matemática e política começam, com a 

Modernidade, a tomar contornos diferentes daqueles que nos deixaram os 

Clássicos.  

 

1.1.1 – Modernidade: formação do Estado e os descaminhos da Razão 
clássica 

Maquiavel antecipará a secularização do Estado afirmando que é a política 

a condutora da sociedade e não os fundamentos religiosos. Discordará dos 

gregos e dos medievais que fundamentaram como finalidade política a busca da 

justiça e do bem comum. Para Maquiavel a finalidade da política encerra-se no 

que lhe é mais característico: a conquista e a manutenção do poder. 

Para que o reinado do príncipe tenha vida longa é necessário possuir 

inconstâncias circunstanciais para se adaptar ao que é mais interessante afim de 

se manter no poder. A virtu (virtude) maquiavélica em nada lembra a valoração 

ética exigida pelo pensamento clássico. A pessoa do príncipe não pode seguir 

uma estrutura moral rígida e inflexível.27  

A cisão com o modelo clássico de pensamento se aprofunda ainda quando 

Maquiavel demonstra que a busca de um regime político ideal é impossibilitado pela 

                                                                                                                                    
24 BERTI, Enrico. Aristóteles no século XX. São Paulo: Loyola, 1997, p. 281-282. 
25 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995, p. 390.  
26AGOSTINHO, SANTO , “Introdução”In: Santo Agostinho. São Paulo: Abril Cultural, 1979, Coleção Os 
Pensadores, p. 16.  
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inaptidão dos homens em serem virtuosos. A sociedade é formada por uma tensão 

permanente de opiniões e interesses diversos. De um lado o povo “que não deseja ser 

governado nem oprimido pelos grandes e estes querem governar e oprimir o povo”.28 

Dessa forma a crença que a natureza humana e sua sociabilidade, possam 

ser conhecidas e domadas por uma razão ascendente e integradora das diversas 

particularidades de opinião (em Platão é o papel desempenhado pelo rei-filósofo) 

torna-se inviável. Em Maquiavel a política é feita por homens desejosos de opiniões 

diversas, não há uma Verdade ordenadora transcendente que deve ser atingida. 29  

Era a tentativa de criar para a política um campo próprio de reflexão, 

diferentemente dos clássicos e de alguns modernos posteriores, a partir da 

manifestação da própria observação dos modos de funcionamento do poder e da 

política e desprendida de qualquer pressuposto pretensamente científico. É a 

mesma trilha seguida por Montaigne, ainda em meados do século XVI. Assim 

como em Maquiavel, conforme Sergio Cardoso, em Montaigne “o fundamento da 

sociabilidade não é a ordenação dos homens – naturalmente sociáveis – para o 

Bem” e nem também “um pacto originário entre indivíduo pré-sociais”30, mas são 

os costumes e as crenças o motor principal de vida social entre os homens.  

Não há, portanto, assim como em Maquiavel, a necessidade de um 

contrato para o estabelecimento da vivência social (modernos), nem uma 

dependência à virtuosidade humana ou a um Bem transcendental (clássicos). É o 

acaso, a fixação de marcas históricas que vão normatizar a vivência coletiva.  

Assim, quanto a sua natureza, os costumes são crenças – no sentido quase 
trivial das ‘verdades’ ou evidências do homem comum - são opiniões 

                                                                                                                                    
27 Se para o platonismo o bom governante era aquele que individualmente possuía as melhores virtudes 
pessoais, para Maquiavel o bom governante é aquele que melhor se adapta à fortuna (acaso).  
28 MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. São Paulo: Hemus. 1977, p. 56. 
29 Para Sergio Cardoso, ”a revolução maquiavélica está em identificar o universo político na pulsão do desejo 
popular, na atuação do desejo de liberdade – jamais realizado de uma vez por todas (não há finnis ultimus), 
jamais alcançado como um bem efetivamente comum (não há summus bonum), jamais encarnado num ideal 
de Justiça ou de Concórdia. Os domínios do Comum, da Lei e do Direito instituem-se, portanto, aí, para usar 
uma expressão de Lefort, como simbólicos”.(CARDOSO, Sergio. “Antigos, modernos e novos mundos da 
reflexão política”. In: Adauto Novaes (org). A crise do Estado-Nação, São Paulo: Companhia das Letras, 
2003, p. 131.) 
30 Idem, p. 132 
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fixadas, tornadas convicções e disposições para agir no sentido de um 
pretendido bem, justo e necessário ou ainda adequado e conveniente.31  

Dessa forma, em Montaigne, é o homem comum – e não o possuidor de 

conhecimentos científicos e verdadeiros -, com todas suas vicissitudes e opiniões, 

quem irá formatar e regrar a vida social e política moderna.  

No entanto, o relativismo de Montaigne é mais uma postura de resignação 

cética, de retirada ao otium (ócio), diante de um mundo conturbado pelas guerras 

religiosas, do que um hedonismo político, donde cada um poderia regra-se por si 

mesmo, visto a precariedade de conceitos fixos a serem seguidos.  

Ao contrário, é antes a tentativa de estabelecer um ponto fixo mínimo de 

segurança longe das turbulentas influências de uma época, para que se possa 

responder e suportar os reveses da fortuna com “firmeza e constância”. Essa 

postura de Montaigne tem implicações claras na política das quais, segundo Quentin 

Skinner, “a mais importante era a idéia de que cada pessoa tem o dever de 

submeter-se à ordem existente das coisas, jamais resistindo ao governo vigente, 

aceitando-o e, quando necessário, suportando-o com coragem e constância”.32 

Em que pesem as conseqüências e as diferenças do pensamento de um e 

de outro, Maquiavel e Montaigne detectam a insuficiência de um sistema cósmico 

de organização em que tudo, aparentemente, poderia ser conhecido, atingido e 

modificado pela razão (ou pela revelação), desde que do caminho fossem 

afastadas as falsas opiniões e os desejos. 

 A incerteza diante dos sistemas científicos e da justificação dos ditames da 

política e do poder e, ainda, a experiência subjetiva do ser pensante, consagram o 

                                            
31 Ibidem, p. 133 
32 O governo vigente, o status quo, para usar um termo em voga entre nós, é o ponto fixo mínimo percebido 
por Montaigne na política e desta idéia vem sua aversão à resistência política e constitucional empreendida 
pelos revolucionários huguenotes em guerra contra o catolicismo na França e nos chamados Países Baixos 
europeus. As mudanças políticas, para Montaigne, corrompem a paz pública e as leis, trazem instabilidades 
impossíveis de controle; por isso, é melhor a estabilidade das crenças, dos costumes e das opiniões fixadas, 
do “mal mais antigo e conhecido” do que “o mal novo e não provado” (SKINNER, Quentin. As fundações do 
pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 550). No entanto, o mesmo 
Montaigne avesso às mudanças políticas elogia, segundo Marcelo Coelho, “um estadista grego que sabia não 
somente comandar de acordo com as leis, mas também às próprias leis quando a contingência pública assim 
o requeria” (COELHO, Marcelo. Montaigne. São Paulo: Publifolha (Folha Explica), 2001, p. 70) 
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direito “de o sujeito individual expressar sua experiência pessoalizada no mundo, 

sem já recorrer a modelos legitimados”.33. O Que sais-je? de Montaigne carrega o 

mesmo sentimento da dúvida metódica inicial das argüições socrática diante dos 

sofistas, pois da indagação nasce um desejo de conhecimento, um ato de 

decifração, que muitas vezes nem sempre aquele que pergunta possui a 

resposta.  

Ao mesmo tempo, o bom governante de Maquiavel é aquele que, entre 

outras coisas, melhor se adapta e não aquele que controla a fortuna. Tanto em 

Montaigne quanto em Maquiavel a realidade é fugidia, inconstante, longe do 

espírito da época que pretende abarcar a mutabilidade do mundo com a razão, 

com sistemas fixos de conhecimento.34 

Dessa forma, mais do que confiar na razão, é indispensável a criação de 

um método para que sejam afastadas as idola tribus, as falsas opiniões e as 

crenças cristalizadas no pensamento, conforme Bacon, do caminho triunfante da 

racionalidade.  

Segundo Skinner, “a principal queixa de Bacon, no prefácio ao Novum 

Organom, é que até os líderes das ciências ‘ainda não se atreveram a abandonar 

sua adesão às crenças aceitas’, mas ‘continuam a se pautar por opiniões e 

costumes acatados’. Em contraste, insiste ele, sua própria filosofia ‘não faz 

nenhum esforço de lisonjear a inteligência, discorrendo sobre idéias 

preconcebidas”.35  

Descartes segue a mesma linha ao por em suspeição os alicerces de seu 

pensamento adquiridos em juventude e que foram se cristalizando sem um 

julgamento eficiente da razão, pois “é muito mais o costume e o exemplo que nos 

                                            
33 LIMA, Luiz Costa. Limites da voz – Montaigne e Schlegel. Rio de Janeiro. Rocco, 1993, p. 17 
34 E para apreender as instabilidades do mundo nada melhor do que aperfeiçoar os instrumentos de 
conhecimentos científicos. A revolução empreendida por Galileu se ancora na instrução correta da razão para 
superar as deficiências enganosas apresentadas no mundo sensível. “Os sentidos enganam – são eles que 
mostram, irrefutavelmente, que o Sol se move em torno da Terra. Mas esse engano é corrigível: devidamente 
instrumentada, a razão pode romper o véu das aparências, revelando a essência heliocêntrica do universo”. 
(ROUANET, Sergio Paulo. A razão cativa. São Paulo: Brasiliense. 2002, p. 39) 
35 SKINNER, Quentin. Razão e retórica na filosofia de Hobbes. São Paulo: UNESP/Cambridge, 1999,  p. 
352. 
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persuadem do que algum conhecimento certo, e, não, obstante, a pluralidade de 

opiniões não é uma prova que valha para as verdades um pouco difíceis de 

descobrir, porque é muito mais verossímil que um só homem as tenha encontrado 

do que um povo inteiro”.36 

Em última instância, podemos entender que tanto em Bacon quanto em 

Descartes existe a oposição do rigor genuinamente científico em relação ao 

conhecimento histórico, “já que ter a ciência de algo não é conhecer 

historicamente, não é ser informado sobre o objeto, mas é reconstruí-lo pelo 

entendimento, é operar como o matemático”.37  

É a mesma fundamentação encontrada em Hobbes em sua tentativa de 

estabelecer uma ciência genuína no campo da política. No capítulo X, Do 

Cidadão, em que inicialmente Hobbes concorda com os argumentos em favor da 

monarquia, ele pondera que “embora considerem a monarquia como o mais 

eminente dos governos, contudo o fazem com base em exemplos e depoimentos, 

em vez de se fundarem numa sólida razão”.38  

A história, as crenças ou as opiniões denotam um conhecimento 

particularizado dos fatos, não abarcam uma universalidade necessária para as 

pretensões de uma verdadeira ciência, seja natural ou política. Daí a aversão 

hobbesiana dos modos de funcionamento da política democrática ateniense e da 

república do império romano, onde os cidadãos aptos à participação eram 

convocados a opinar e decidir os rumos da política.39 

O povo, em Hobbes, quando influenciado pela eloqüência astuta dos 

retóricos, pode confundir a oratio (oratória) com a ratio (razão).  

                                            
36 DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 23. 
37 MOURA, Carlos Alberto Ribeiro de. Racionalidade e Crise: estudos de história da filosofia moderna e 
contemporânea. São Paulo: Discurso Editorial/UFPR, 2001, p. 24. 
38 HOBBES, Thomas. Do Cidadão, São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 181. 
39 Tal como Platão, Hobbes acredita na sedição do vulgo pelos retóricos; assim como Descartes, Hobbes 
também não acredita que a pluralidade de opiniões encontradas no povo seja de algum conhecimento 
verdadeiro. “Com suas opiniões impertinentes, o que um tal número de conselheiros pode proporcionar para 
uma boa deliberação, a não ser impedimentos e dificuldades?” (HOBBES, Thomas, Do Cidadão. São Paulo: 
Martins Fontes, 1992, p. 189). É o retorno, não com as mesmas conseqüências teóricas, do mando da 
aristocracia política platônica nos negócios do Estado.  
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Dizer que possuímos o conhecimento de alguma coisa não é o suficiente 
para nos tornar capaz de dizer a verdade sobre ela; é também 
necessário saber que estamos dizendo a verdade. Quando, em 
contraste, meramente nos sucede denominar as coisas com acerto por 
acaso, então ‘não se diz que tenhamos Ciência, mas Opinião’, não um 
saber, mas uma incerteza permanente.40  

A multidão que delibera nas assembléias, ainda segundo Hobbes, carece 

de conhecimento dos negócios do Estado. Para ele, não basta, termos sabedoria 

somente sobre algumas simples questões domésticas do Estado, é necessário 

também saber:  
(...) por que bens o país é alimentado e defendido, e onde eles são obtidos; 
que lugares são adequados para instalar guarnições; (...) do estrangeiro, 
devemos saber, qual é o poder de cada país vizinho, e em que consiste; 
que vantagem ou desvantagem podemos receber de cada um deles (...)41.  

Enfim é a tecnização dos negócios estatais, donde o conhecimento do 

vulgo não consegue alcançar e compreender verdadeiramente, não estando, 

portanto, apto para deliberar sobre estes determinados assuntos. 

Dessa forma, a política para Hobbes deve ter argumentos cientificamente 

irrefutáveis, tal como o conhecimento matemático. Não é possível criar-se 

qualquer tipo de estabilidade política e jurídica num modo de governo onde há 

disputas do que é a verdade ou o do que é o justo, onde os cidadãos 

movimentam-se no “mundo das aparências”. A superação dessa ordem política 

fragilizada e inconstante dá-se através da aplicação de um método genuinamente 

científico e demonstrativo, desde que seja seguido, segundo Skinner, os quatro 

passos da ciência apresentados no livro Elementos da lei natural e política.42 

                                            
40 SKINNER, Quentin. Razão e Retórica em Hobbes. São Paulo: Unesp/Cambridge, 1999, p. 355-356. 
41 HOBBES, Thomas. Do Cidadão. São Paulo: Martins Fontes,1992, p. 188-189. 
42 O primeiro passo, sempre seguindo Skinner, dá-se através de dado sensorial, exige uma prova 
experimental, portanto empírico, diferentemente do inatismo intuitivo das idéias de Descartes. O segundo 
passo, é conceitualizar esses dados recebidos e codificá-los corretamente denominando-os apropriadamente. 
(SKINNER, Quentin. Razão e retórica em Hobbes. São Paulo: Unesp/Cambridge, 1999, p. 397-399) Em Do 
Cidadão encontramos essa mesma recomendação: “é que o método que nos faz começar pelas definições e 
pela exclusão de todo equívoco, serve apenas àqueles que não querem deixar espaço para mais controvérsia.” 
(HOBBES, Thomas. Op. Cit., p. 43)  Dessa forma não é possível ter ciência através de termos dúbios, o 
sentido das proposições devem corresponder ao rigor matemático para que quando forem feita as junções das 
palavras, eis o terceiro passo, possamos ter um sentido único, ou nas palavras de Hobbes, proposições 
verdadeiras. Essas proposições, por fim, devem ser por si só conclusivas, ou seja, trata-se de um 
“levantamento das implicações lógicas e materiais da união das proposições verdadeiras entre si” 
(SKINNER, Quentin. Razão e retórica em Hobbes. São Paulo: Unesp/Cambridge, 1999, p. 399). É a forma 
de preservar a linguagem do ataque retórico, preservando a palavra Hobbes pretende excluir o despertar de 
qualquer sentimento difuso, apaixonado, quando um discurso é proferido. 
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Aí está a submissão da palavra, da opinião às regras da razão e da 

ciência43. A reta razão por si só é soberana na arte da persuasão, não sendo 

necessário a utilização de qualquer artifício de linguagem para o convencimento 

do público. Eis o cerne do sentido político da obra de Hobbes, a subtração de 

qualquer teor emocional da linguagem, transformando-a numa questão puramente 

científica.44 

A potência soberana do grande Leviatã é que servirá de árbitro às pulsões 

humanas, que irá se sobrepor aos desejos individuais de poder de cada súdito, 

que enfim, num primeiro momento, retirará os homens de seu estado natural, seu 

estado de insegurança e medo, formalizando o Estado através do pacto, e os 

manterá em regime de sociedade, contra a latente possibilidade de convulsões 

incessantes de todos contra todos.  

No pacto de Hobbes, os súditos renunciam seu poder individual em favor 

dessa potência soberana maior, existente, portanto, a partir da formalização do 

pacto. “Donde a conclusão inevitável: o Estado é a fonte do direito, ele não 

reconhece direitos preexistentes, mas cria-os ao promulgá-los. Se tudo é 

convenção, não há direito efetivo fora daqueles enunciados pelo Estado”.45  

Se a crítica de Bacon e Hobbes para a efetivação de uma ciência 

verdadeira e genuína, baseava-se em primeiro lugar no descarte das crenças 

efetivadas e na opinião, acima de tudo por caracterizar-se mais como um 

argumento singular e subjetivo do que universal e coletivo, portanto, inverificável 

em sua veracidade quando contextualizada num todo, John Locke inverterá a 

                                            
43 A linguagem retórica em Hobbes tem poderes subversivos, pois pode ter a serventia de dar poderes aos 

súditos a partir da subtração dos poderes de decisão do soberano (uno ou múltiplo). Com efeito, é esta a 
necessidade hobbesiana de fundar a política através da Ciência, que só alguns alcançam, em contraposição à 
Opinião, que todos possuem. Pois é da percepção da igualdade que surgem os riscos da degeneração dos 
homens. Num regime onde as decisões são tomadas numa grande assembléia pública todos podem vir a 
julgar que possuem a verdade, daí a animosidade sempre à espreita, preste a se abater por todo o Estado. As 
facções, diz Hobbes, competirão incessantemente, ora mudando as leis em favor de um lado, ora em direção 
ao outro. (HOBBES, Thomas. Op.cit.,p. 191). Para Hobbes, afirma Renato Janine Ribeiro, “somente 
investindo todo o poder num lugar só, é que será possível enfrentar a guerra de todos contra todos, em suma, 
que será viável evitar a morte violenta e quem sabe o fim da espécie humana”. (RIBEIRO, Renato Janine. 
“Prefácio”. In: Hobbes, diálogo entre um filósofo e um jurista. São Paulo: Landy, 2004, p. 21) 

44 RIBEIRO, Renato Janine “O poder das palavras: Hobbes sobre a liberdade”. In: Adauto Novaes (org). O 
avesso da liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 140. 
45 MOURA, Carlos Alberto Ribeiro de. Racionalidade e Crise: estudos de história da filosofia moderna e 
contemporânea. São Paulo: Discurso Editorial/UFPR, 2001 , p. 48-49. 
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conclusão sobre a mesma questão colocada, aproximando-a um tanto mais, na 

direção da definição dada mais adiante pelo Iluminismo e, em especial, em Jean-

Jacques Rousseau. 

Locke não foge à tradição de desconfiança, inaugurada por Platão, em 

relação à opinião. Da mesma forma que na tradição platônica a opinião, não 

possui um estatuto de conhecimento genuíno, ela é ainda caracterizada como 

algo incerto, não dotado de certeza, é uma probabilidade possível. No entanto, 

em Locke, a força da opinião situa-se exatamente no mesmo ponto de fraqueza 

apontada por Bacon, Descartes e Hobbes, ou seja, na quantidade, na qualidade 

dos emissores e, na solidificação de uma argumentação recebida.  

Hobbes tem sérias desconfianças do nível de conhecimento apresentado 

pelo vulgo, Descartes aceita o desafio baconiano de expurgar as idola tribus da 

consciência e remonta aos primórdios das quais derivam, para extirpá-las de vez, 

do caminho triunfante da razão.  

A tradição, é portanto a quantificação e a solidificação de uma opinião que 

dá, em John Locke, um grau maior de aceitação de veracidade para a mesma.  

Se todos os historiadores que escreveram sobre Tibério, dizem que 
Tibério fez isto, é exatamente provável. E neste caso, nosso 
assentimento tem uma suficiente fundação para aproximar-se de um 
grau que podemos denominar confiança (...) quando qualquer fato 
particular é comprovado por testemunhos cooperantes de testemunhas 
insuspeitas neste caso nosso assentimento é também inevitável.46   

Nas reflexões políticas de Locke47, a opinião também guarda grande 

importância. Ela é uma das três leis, juntamente com a lei divina e a lei civil, que 

os homens utilizam para julgar a forma correta ou incorreta de suas ações. A lei 

                                            
46 LOCKE, John. Ensaio acerca do entendimento humano, Livro IV, Cap. XVI, 7 e 8, São Paulo: Nova 
Cultural, 1999, p. 293-294. 
47 Observemos que em John Locke há uma diferença substancial em relação a tradição inaugurada por Platão 
que apresentamos aqui em termos gerais: a convicção sobre uma determinada opinião dá-se pela mediação de 
outros pontos de vista. Não há mais um exercício solitário, individual e subjetivo para se firmar um 
aproximado da verdade, ou uma dóxa, ou um total erro. Se o outro, ou os outros, vivenciam empiricamente 
ou dá um testemunho a respeito de uma determinada opinião, dependendo de quem fala e do conhecimento 
individual acerca do assunto, é possível dar assentimento à “evidente probabilidade” daquela proposição. A 
opinião em Locke deixa a esfera individual e passa a ser considerada como uma construção coletiva, a partir 
de uma interação real entre diversas experiências em comum. Dessa forma, o valor de uma opinião é externo 
ao seu próprio sentido, o que vale dizer que quanto mais adepto e maior o enraizamento na sociedade, maior 
o status de segurança.  
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da opinião, também denominada lei da reputação ou lei filosófica, serve de árbitro 

para se julgar a virtude ou o vício de uma determinada ação.  

O fator determinante deste julgamento é a aceitação ou a rejeição desta 

ação por um coletivo, pela sociedade. Novamente, há de se levar em 

consideração a relação da opinião com a aceitação ou a rejeição de outras 

pessoas, não estando, portanto, o sentido de verdadeiro ou falso, contido 

somente nela mesma.  

Deste modo, em toda parte a medida daquilo que se denomina e se 
considera virtude e vício consiste em sua aceitação ou rejeição, em seu 
louvor ou condenação. Estabelece, assim, por um secreto e tácito 
consentimento, em várias sociedades, tribos e grêmios de homens no 
mundo, um conjunto de ações que são julgadas por eles meritórias ou 
condenáveis, segundo o julgamento, as máximas e os costumes de certo 
lugar.48 

O corpo político em Locke também tem a sua principal força advinda não 

mais de uma pessoa ou de uma aristocracia privilegiada, tal como em Platão ou 

em Hobbes, mas sim, de um coletivo de pessoas representadas pelo Poder 

Legislativo, cujas decisões são baseadas no princípio da maioria. “E a doutrina do 

indivíduo em Locke permanece uma doutrina do indivíduo-sujeito, não culmina 

numa doutrina indivíduo-governante, cujas qualidades e virtudes específicas 

nunca são objetos de uma análise”.49 

Ao contrário, o poder cabe a homens comuns sem um grau de 

excepcionalidade de poder derivado de sua soberania. “São homens como os 

outros que têm a tarefa de arbitragem do poder supremo”.50 Desde sua saída do 

estado de natureza, o homem, em Locke, autoriza que outros legislem e zelem 

pelo bem comum, os membros do poder legislativo – que em Locke está acima do 

poder executivo.  

Daí também a importância da escolha, da opinião acerca dos 

representantes a serem escolhidos para legislar em nome de todos.  

                                            
48 LOCKE, John. . Ensaio acerca do entendimento humano, Livro IV, Cap. XVI, 7 e 8, São Paulo: Nova 
Cultural, 1999, p. 136 
49 POLIN, Raymond. “Indivíduo e comunidade”. In: Célia Q. Galvão & Maria Teresa S.R. de Souza (org). O 
pensamento político clássico. São Paulo: T. A. Queiróz, 1980, p. 152. 
50 Idem, mesma página. 
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Ora se a teoria da autorização põe em relação direta o consentimento do 
indivíduo com o exercício do poder legislativo e o faz depender 
estritamente este daquele, a teoria da representação não faz mais 
explicitamente apelo ao indivíduo e só o põe em relação indireta com 
seus representantes encarregados do poder de legislar por intermédio 
deste conjunto de indivíduos ao qual Locke atribui uma importância 
decisiva e que chama de maioria.51  

O poder de opinião da maioria conduzirá a vida política em Locke, 

esvaziando a visão tradicional inaugurada por Platão, que assimilava o direito à 

participação na vida política e ao poder e a um ser excepcional, com ligações 

divinas ou conhecimentos científicos, portanto, extremamente diferenciado dos 

conhecimentos e das potencialidades encontradas no meio do povo.  

Não é de se surpreender que Locke, por várias vezes, tenda a defender 
o povo contra aqueles que o acusam de ser ignorante, instável e incerto 
nas suas opiniões e a lhe atribuir um poder de julgar com razão e com 
reflexão (...) sente-se Locke muito próximo de uma teoria na qual a 
soberania do povo teria sido fundamental sobre a aptidão para escolher 
e decidir segundo a razão.52 

 

 

1.1.2 – O Iluminismo e o conceito de opinião 

Se John Locke trouxe à tona a importância da consolidação histórica e da 

tradição na estrutura de uma opinião, o Iluminismo irá perguntar qual a 

contribuição e as conseqüências que esta herança histórica possui na 

perpetuação de uma realidade política e social deformada e que condena o 

homem a viver num eterno obscurantismo.  

Até que ponto as instituições arraigadas na sociedade não são as 

responsáveis por condicionar o conhecimento humano a viver circunscrito no 

círculo vicioso do preconceito e da falsa opinião.  

Com o Iluminismo,  

(...) a ilusão dogmática, que consistia em formular opiniões não 
controláveis pela razão e pela experiência, deixa de ser acidental, 
derivada do simples desconhecimento dos princípios diretores da 
ciência, e passa a ser deliberada, sendo atribuível à preocupação 
explícita de submeter governados aos governantes, e a comunidade dos 

                                            
51 POLIN, Raymond. “Indivíduo e comunidade”. In: Célia Q. Galvão & Maria Teresa S.R. de Souza (org). O 
pensamento político clássico. São Paulo: T. A. Queiróz, 1980, p. 153.  
52 Ibidem, pp. 161-162. 
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fiéis ao clero. De subproduto inocente do erro teórico, ela se converte em 
instrumento de dominação.53 

Além da influência lockiana, o Iluminismo herda do cartesianismo o gosto 

pela pesquisa metódica e a busca pela evidência intelectual. O conhecimento não 

se justifica se não quando passado pelo crivo da idéias claras e distintas54. Do 

Empirismo inglês assimila o gosto pelo experimento e pela análise do objeto do 

conhecimento.55  

Tudo precisa ser justificado sob os ditames da razão ou da experiência. É 

preciso livrar os homens dos fantasmas do passado e das más influências que o 

assolam na vida terrena para que possam ter uma vida virtuosa.  

O homem, para Vauvenargues, não é bom ou mal, possui qualidades e 

defeitos, o que o faz pender para o lado do vício ou da virtude é a opinião. “Assim, 

a partir do momento e, que alguém puder persuadir-nos de que ser bom e justo é 

um engodo, então há que se temer que o vício, tornado mais forte, venha abafar 

os sentimentos que nos solicitam para o bem. É esse o estado em que 

estamos”.56  

E para romper este estado de degeneração social, é preciso conceder a 

liberdade e a autonomia do pensamento, abnegando, por conseguinte, os 

alicerces que sustentam o Ancien Régime. É necessário desatar as amarras que 

atam o pensamento às máximas que vigoram na alta sociedade e que infectam 

                                            
53 ROUANET, Sergio Paulo. A razão cativa. São Paulo: Brasiliense. 1990 , p. 54 
54 Como a idéia de Deus, por exemplo, nos filósofos deístas, tal como Voltaire, entre outros. 
55 Efetuando um exame conceitual detalhado a partir dessas duas premissas, o Iluminismo abre um caminho 
fecundo para elaborar a crítica das representações de nossas idéias morais, políticas e sociais, arrastando e 
demolindo conjuntamente as instituições que nelas se legitimam. O filósofo Vauvenargues, por exemplo, 
entrelaça a falta de virtude ao ambiente da corte dos príncipes, “onde a vaidade humana exibe aquilo que tem 
mais de especioso: aí encontraremos, mais do que em qualquer outro lugar, a baixeza a servidão sob a 
aparência de grandeza e da glória (...) onde reina tão imperativamente o vício, nunca é demais repeti-lo, não 
creiamos que a tranqüilidade de espírito e prazer possam habilitar” (VAUVENARGUES, Luc de Clapiers, 
Marquês de. Das leis do espírito: florilégio filosófico. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 123). Mesmo 
Voltaire, talvez o maior entusiasta do despotismo esclarecido entre os iluministas franceses, aponta o caráter 
tendencioso da norma legal, “ditadas pelos poderosos com o fim de esmagar os mais fracos”. (VOLTAIRE. 
O preço da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 08) 
56 VAUVENARGUES, Luc de Clapiers, Marquês de. Das leis do espírito: florilégio filosófico. São Paulo: 
Martins Fontes, 1998,p. 115. 
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todas as classes sociais com péssimos exemplos de vícios e princípios 

corrompidos.57 

Às máximas do direito costumeiro e das legislações regionais, que 

variavam de acordo com as conveniências das autoridades monárquicas e 

clericais francesas, é contraposta a doutrina do direito natural, que buscou testar 

a validade das instituições e das leis “à luz da razão e de normas 

intemporalmente válidas, anteriores à lei positiva e independentes dela”.58 Com 

efeito, tornou-se impossível, por este critério, qualquer justificativa legítima da 

estrutura política e jurídica do Ancien Régime, fundamentalmente regido por 

princípios legais particularizados, absolutistas e arbitrários e de cunho político 

teocrático. 

Paralelamente se fortalecem no meio pensante iluminista os argumentos 

normativos defendidos, entre outros, por D’Alembert, Holbach, Helvétius e 

Vauvenargues, baseados no princípio da utilidade. E este último afirma que para 

“que uma coisa seja vista como um bem por toda a sociedade, é necessário que 

ela tenda ao benefício de toda a sociedade; e afim de que ela seja vista como um 

mal, é necessário que ela tenda à sua ruína (...)”.59  

Ou ainda Helvétius, quando diz que é unicamente “por boas leis que se 

pode formar homens virtuosos. Toda arte do legislador consiste, pois, em forçar 

os homens, pelo sentimento do amor de si mesmo, a serem sempre justos uns 

em relação aos outros”.60 Ao legislador, esse leitor da condição humana, caberá, 

                                            
57 VAUVENARGUES, Luc de Clapiers, Marquês de. Op. Cit.,  p. 116.  
Ainda neste sentido, o primado científico, herdado do pensamento de Newton, baseados na observação, na 
experiência e no resultado empiricamente verificável, é uma arma que ajuda, entre outras coisas, a demolir o 
discurso do direito divino, fundamentado na revelação e na apologia religiosa, que na França ainda dava o 
principal significado para a sustentação da monarquia. Por conseguinte, pretende ainda livrar o significado 
moral de qualquer conotação religiosa, dando um poder de autonomia ao homem para regrar-se por 
convicções baseadas na razão, não mais em conformidade com a palavra revelada por Deus. 
58 ROUANET, Sergio Paulo. “Ilustração e Modernidade”. In: Mal estar na modernidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1993, p. 12. 
59 VAUVENARGUES. Luc de Clapiers, Marquês de. Op. cit., p. 57 
60 HELVÉTIUS, “Do Espírito”. In: Condillac, Hevétius, Degerando. São Paulo: Abril Cultural, 1973, 
Coleção  Os Pensadores, p. 236.  
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nas palavras de Rouanet, maximizar a felicidade individual e coletiva, que é a 

busca do seu próprio interesse61.  

Movimento semelhante de pensamento que podemos encontrar em 

Montesquieu. Surpreso com a diversidade dos povos, constatadas a partir de 

suas viagens e atento aos diversos relatos historiográficos disponíveis na época, 

Montesquieu percebe o grau de individualidade e singularidade existente nas 

diversas sociedades conhecidas.  

Muitas coisas governam os homens: o clima, a religião, as leis, os 
exemplos das coisas passadas, os costumes (...) resultando disso a 
formação do espírito geral. À medida que, em cada nação, uma dessas 
coisas age com mais força, as demais lhe cedem outro tanto. Entre os 
selvagens, a natureza e o clima dominam quase sozinhos; as maneiras 
governam os chineses, as leis tiranizam o Japão (...) Cabe ao legislador 
obedecer ao espírito da nação, quando ele não é contrário aos princípios 
do governo, pois nada fazem melhor do que aquilo que fazemos 
livremente, obedecendo a nossa inclinação natural.62  

A tarefa do legislador é justamente construir as leis conforme a maneira de 

cada uma das características que formam o espírito da nação. No entanto, 

inicialmente é necessário observar as leis que formarão espécie de governo que 

irá reger a nação. Montesquieu aponta três tipos: o republicano (democracia e a 

aristocracia), o monárquico e o despótico.  

As leis devem ser propostas a partir da natureza de cada uma dessas 

espécies. Se a natureza do governo, por exemplo, é democrática, é necessário 

que haja a lei do sufrágio, que seja possibilitado o direito de escolher os 

representantes daqueles que estão aptos a participar da vida política da nação. 

                                            
61 ROUANET, Sergio Paulo. “Ilustração e Modernidade”. In: Mal estar na modernidade. São Paulo: 
Companhia das Letras, p. 129 
A racionalização e a legitimação do Estado significa, portanto, a ampliação desse interesse útil individual 
num interesse útil coletivo, formatado através de leis, que irá detectar e unir o espírito da sociedade numa 
direção única, assegurando a paz e concórdia entre todos, não mais a divisão, a guerra e a discórdia, tal como 
a crítica utilitarista apontava. É a tentativa, seguindo a direção apontada por Vauvenargues, de pender a 
opinião para o lado da virtude. Uma opinião coletiva esclarecida, que pretenda fazer uso público da razão, 
será o sustentáculo virtuoso de fundo do bom governo, sem, no entanto, transformar-se numa esfera decisória 
do poder político.  
62 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis, Livro XIX, Cap. IV e V. São Paulo: Abril Cultural, 1997 (Col. Os 
Pensadores)p.67. 
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O legislador, portanto, deve partir dessas duas premissas, a da natureza do 

governo e das características que vão nortear o espírito da nação, para que “o 

espírito do povo obtenha uma direção, que a sua individualidade seja orientado no 

sentido de um objetivo definido para que estas leis possam intervir de maneira 

criadora no interior da coletividade, para que se tornem eficazes”.63 

Ainda se faz preciso observar o princípio que norteia cada uma das 

espécies de governo, o motivo que faz “as paixões humanas movimentar-se”: a 

virtude é o principio da democracia; a honra da monarquia; e o temor do 

despotismo.  

Dessa forma, para que o coletivo se modele sob estes princípios é 

necessário que tudo se ajuste a ele, que a as ações da sociedade e a operação e 

a organização do Estado corresponda a este espírito comum que irá assegurar a 

igualdade entre todos, tal como o sentimento encontrado no estado de natureza.  

Sob essa mesma justificativa, Montesquieu consagrará o sistema de 

partilha e divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, da qual 

somos herdeiros diretos. Cada um serve de freio aos possíveis excessos 

cometidos pelos outros. A arbitragem justa entre eles é a própria garantia do 

funcionamento do todo. Nenhum dos poderes excede os limites da esfera do que 

não lhe pertence. Mesmo o povo64, com sua inépcia natural para opinar nas 

questões do Estado, terá sua representação garantida numa das câmaras de 

poder do legislativo, tendo como contrapeso, na outra casa legislativa a 

representação da nobreza.  

                                            
63 GROETHYSEN, B. “Montesquieu – a razão construtiva”. In: O pensamento político clássico. São Paulo: 
T. A. Queiroz, 1980, p. 293.  
64 O povo em Montesquieu ainda é retratado como corpo movido por paixões, sempre prestes, ao menor 
descuido, de deixar-se ser corrompido por dinheiro. Daí a necessidade do voto público para a escolha de seus 
representantes no legislativo. O sufrágio secreto em Roma, segundo Montesquieu, foi o motivo da derrocada 
de Roma, pois o “populacho” corrompido vota interessado em vantagens pessoais e não de acordo com os 
interesses da coletividade. Nas palavras do filósofo, “é preciso que a plebe seja esclarecida pelos principais e 
contida pela seriedade de certos personagens”. (MONTESQUIEU, O Espírito das Leis, Livro II, Cap. I; São 
Paulo: Saraiva, 1999) 
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Em Montesquieu é este modelo de corps intermédiaires, espelhados no 

modelo inglês, que será capaz de conter a tirania do Ancien Régime e assegurar 

igualdade e a liberdade para todos. 

Liberdade Iluminista que na esfera política soa um tanto opaca para o 

nosso padrão, pois as tentativas de desatar as amarras estruturais das 

instituições que aprisionam e mantém sob jugo a opinião, ao mesmo tempo, tutela 

a mesma à Opinião das Luzes, ou ainda à posse da propriedade – por exemplo, 

em Holbach, onde os não proprietários estão excluídos do sufrágio e também em 

Montesquieu, se entendermos a exclusão do direito ao voto daqueles que se 

encontram “em tal estado de baixeza que são considerados sem vontade 

própria”65, como carência de posses.  

Tal distinção será superada, no pensamento iluminista francês, somente 

por Jean-Jacques Rousseau cujo conceito democrático de liberdade política 

estende a soberania à todos, sem exceção.  

 

                                            
65 MONTESQUIEU. O Espírito das Leis.  Livro XI, Cap. VI ; São Paulo: Saraiva, 1999. 
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1.2 – Soberania e Opinião Pública em Rousseau 

1.2.1 – Vontade geral e opinião pública 

Logo no início Do Contrato Social Rousseau demarcará substancial 

diferença com alguns dos seus principais contemporâneos Enciclopedistas e 

alguns dos pensadores que o antecederam na história. Analisando a passagem 

do estado de natureza para o estado social, Rousseau descartará de imediato 

qualquer argumento em defesa da subtração de direitos àqueles homens que 

possuem algum tipo de deficiência real, tal como sua condição social ou aqueles 

que se encontram em regime de escravidão66.  

A discordância, conforme citado pelo próprio filósofo, é referente aos 

escritos de Grotius, Hobbes e Aristóteles, mas, conforme vimos, poderia ser 

estendida também a Montesquieu e Holbach e outros enciclopedistas. 

A incompatibilidade de opinião com alguns dos seus contemporâneos 

remonta à própria visão de Rousseau possuía sobre o fictício estado pré-social, ou 

estado de natureza, donde a igualdade entre todos os homens era um fato, 

excetuando aquela diferença “estabelecida pela natureza e que consiste na 

diferença das idades, saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito e da 

alma”.67 

No estado natural, o “bom selvagem” de Rousseau tem sua vivência 

livremente impulsionada por seus desejos com finalidade de manter sua 

existência em meio a natureza. “Sua alma, que nada agita, entrega-se 

unicamente ao sentimento da existência atual sem nenhuma idéia do futuro, ainda 

que próximo, e seus projetos, limitados como suas vistas, dificilmente se 

estendem até o fim do dia”.68  

                                            
66 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social, livro I, Cap. II São Paulo: Abril Cultural,1979, Coleção 
Os Pensadores, p.35 

67 Idem, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens.São Paulo: Nova 
Cultural, 2005. Coleção Os Pensadores , p. 51. 
68 Ibidem, p. 67. 
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Dentro desse aspecto, a diferença entre Rousseau e Hobbes é enorme. Se 

para o filósofo inglês o estado de natureza é um período de guerra e de discórdia 

de “todos contra todos”, em Rousseau prevalecerá no homem natural o 

sentimento de sua conservação, o que o prenderá a si mesmo, bem como o afeto 

de piedade, que liga-o a seus semelhantes. É um estado livre onde encontra-se 

suspenso qualquer relação de teor moral entre os homens, dessa forma, estes 

“não podem ser nem bons nem maus ou possuir vícios e virtudes”.69  

Se num primeiro momento a razão da existência humana era 

fundamentalmente originária destes dois sentimentos, a própria adequação do 

homem à natureza, o próprio aprendizado empírico com o mundo em seu entorno, 

fez com que outros sentimentos aos poucos passassem a substituir a simples 

vontade de conservar-se vivo, satisfazendo suas necessidades básicas. O 

sentimento de piedade, que motiva a relação com outrem, aos poucos passa a 

dar lugar ao sentimento de concorrência e do interesse comum.  

Dessa forma, o sentimento próprio que bastava a si mesmo, passa agora a 

levar em consideração o outro, aquele que está ao redor, a fazer uma avaliação 

crítica que culminará numa resultante valorativa.  

A medida que as idéias e os sentimentos se sucedem, que o espírito e o 
coração entram em atividade, o gênero humano continua a domesticar-
se, as ligações se estendem e os laços se apertam. Os homens 
habituaram-se a reunir-se diante das cabanas ou em torno de uma 
árvore grande; o canto e a dança, verdadeiros filhos do amor e do lazer, 
tornaram-se distração, ou melhor ocupação dos homens e das mulheres 
ociosos e agrupados. Cada um começou a olhar os outros e a desejar 
ser ele próprio olhado, passando assim a estima pública a ter um preço. 
Aquele que cantava ou dançava melhor, o mais belo, o mais forte, o 
mais astuto ou o mais eloqüente, passou a ser o mais considerado, e foi 
esse o primeiro passo tanto para a desigualdade quanto para o vício; 
dessas primeiras preferências nasceram, de um lado, a vaidade e o 
desprezo, de outro, a vergonha e a inveja (...) Assim que os homens 
começaram a apreciar-se mutuamente e se lhes formou no espírito a 
idéia de consideração, cada um pretendeu ter direito a ela e a ninguém 
mais foi possível deixar de tê-la impunemente. Saíram daí os primeiros 
deveres de civilidade, mesmo entre os selvagens, e por isso toda afronta 
voluntária tornou-se ultraje porque, junto com o mal que resultava da 
injúria ao ofendido, este nela via desprezo pela sua pessoa, 
freqüentemente mais insuportável do que o próprio mal. Eis como, cada 
um punindo o desprezo que lhe dispensavam proporcionalmente à 

                                            
69 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens 
São Paulo: Nova Cultural, 2005, Coleção Os Pensadores, p. 75. 
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importância que se atribuía, as vinganças tornaram-se tremendas e os 
homens sanguinários e cruéis.70 

 Dessa forma, no momento em que o homem deixa-se influenciar pela 

consideração, pela estima, pela a opinião de seus companheiros acentua-se a 

“queda” do homem natural rumo a sociedade política. Nesta passagem Rousseau 

é, sem dúvida, tributário dos efeitos da idéia da Lei da Opinião, de John Locke. 71 

A forma de socialização a partir do olhar do outro é um caminho que leva o 

homem a um estado de degradação social, pois a perda do sentimento igualitário 

gera disputas e discórdias infindáveis entre eles.  

Essas diferenças são de várias espécies. Mas a riqueza, a nobreza ou a 
condição, o poder e o mérito pessoal, sendo, em geral, as distinções 
principais pelas quais as pessoas se medem na sociedade, provarei que 
o acordo ou o conflito dessas forças diversas são a indicação mais certa 
de um Estado bem ou mal constituído.72  

Assim, o homem natural de Rousseau vai perdendo o conhecimento 

original que se deu a partir de uma reflexão interna rumo ao mundo exterior. Sua 

referência de vida não provém mais de um exercício interior auto-reflexivo, ao 

contrário, o homem social irá prover seus conhecimentos às custas de sua própria 

alienação. “(...) o homem social, sempre fora de si, só sabe viver baseando-se na 

opinião dos demais e chega ao sentimento de sua própria existência quase que 

somente pelo julgamento deles”.73 

                                            
70 Ibidem, p. 92. 
71 Tanto em Rousseau, quanto em Locke, a opinião cristalizada dos componentes do ambiente em que vive o 
homem tem efeitos de julgamento. Em Rousseau, este julgamento é uma forma de impor limites e 
diferenciações, entre aqueles que até então eram considerados naturalmente iguais. Eis o passo decisivo da 
saída do estado de natureza para o estado social e político. O olhar e a opinião do outro passa a ser fator 
decisivo para o comportamento social e público entre os homens. Não está mais em julgamento a essência 
dos homens, que naturalmente é justa e igual, mas a aparência, a representação daquilo que é, do que 
perpassa aos olhos e à opinião dos outros. 
72 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit., p. 111. 
73 Ao mesmo tempo, as convenções sociais erigiram instituições artificiais que repetem esse estado de 
alienação e preconceito, desta vez, sob forma da organização do estado, do corpo político e das leis. Ocorre 
que o estado político não respeita o direito primeiro do homem que é o de gozar sua independência e sua 
liberdade. Esse é o seu direito natural que lhe é sonegado pela sociedade social e pelo direito positivo. É esta 
a principal crítica do Discurso sobre a origem da desigualdade. “O que é que torna legítimo o estado de 
dependência que caracteriza a condição presente do homem? Embora a ordem social seja um direito sagrado, 
a questão de sua legitimidade se justifica na medida em que o homem nasceu livre: o paradoxo é que, apesar 
de sagrado, o direito da ordem social não se impõe por si mesmo e reclama legitimação. A ordem social só 
causa problema porque a independência absoluta – tal como mostra o Discurso sobre a origem da 
desigualdade – é a condição natural do homem”. (FORTI, Luiz Roberto Salinas, Rousseau: da teoria à 
prática. São Paulo: Ática, 1976, p. 76) Definida nestes termos, o desafio é saber como conciliar a liberdade 
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Rousseau, no Contrato Social, nos ensina que para o homem se manter 

livre deverá alienar-se de sua vontade individual em favor da vontade da 

comunidade74. O homem, que antes vivera de forma isolada na fase pré-social, 

deverá anular-se de tal forma que a sua expressão individual torne-se uma 

expressão coletiva.  

Portanto, não é uma submissão do interesse privado ao coletivo, e sim, 

uma fusão de tais interesses. A convenção social só tem razão de existir quando 

a associação das partes torna-se um único, um todo, uma vontade geral que irá 

dirigir soberanamente os interesses do público comum.  

Fazer da vontade geral a vontade soberana é dizer como se configura, 
do ponto de vista jurídico, a associação melhor possível entre uma 
multiplicidade de indivíduos. De um ponto de vista apenas jurídico e, 
portanto, abstrato, a união pode ser descrita como um pacto mediante o 
qual cada indivíduo concorda em se colocar sob a suprema direção da 
vontade geral. Este ponto de vista me permite tornar patente a seguinte 
condição para que uma sociedade qualquer seja justa: só é justa a 
sociedade que tiver na vontade geral a autoridade suprema ou em que 
nenhum de seus membros se acha sob o domínio de uma vontade 
particular.75 

Tendo cedido seus direitos e interesses à vontade geral, o indivíduo agirá, 

em qualquer circunstância, sempre em consonância com o interesse de todos. 

Aquilo que lhe prover como um bem, será, por conseguinte, um bem para toda a 

sociedade.  

Tal raciocínio também serve ao corpo político, expresso no governo – que 

em essência é coletivo, pois não é exercido pela vontade de um particular -  e 

regido pela autoridade máxima que é a soberania da vontade geral. O cidadão é, 

ao mesmo tempo, autoridade e súdito, pois é um partícipe da autoridade política, 

bem como deve obediência a este mesmo governo. 

 No entanto, diz Rousseau,  

                                                                                                                                    
individual natural com a dependência às instituições políticas e normativas que surgem juntamente com a 
sociedade social. Em outros termos, como o indivíduo permanecerá igualmente livre e independente, tal 
como no estado pré-social, agora que se tornara um cidadão, cujos interesses dá-se em consideração à 
associação e a opinião do outro, a um coletivo que não é mais uma precária agregação, mas sim um povo? 
74 ROUSSEAU, Jean-Jacques. “Do contrato social”. In: Rousseau. São Paulo: Nova Cultural, 2005, Coleção  
Os Pensadores,  p. 70. 
75 FORTI, Luiz Roberto Salinas, Rousseau: da teoria à prática. São Paulo: Ática, 1976, p. 87 
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(...) como se pode, ao mesmo tempo, fazer que obedeçam e que 
ninguém os comande, que sirvam e que não tenham senhor, sendo de 
fato mais livres sob uma aparente sujeição onde ninguém perde parte da 
sua liberdade, a não ser naquilo que pode prejudicar o outro?”76 É o 
próprio filósofo quem responde: através das leis. “É essa voz celeste que 
dita a cada cidadão os preceitos da razão pública e ensina-o a agir de 
acordo com as máximas de seu próprio juízo e a não entrar em 
contradição consigo mesmo.77 

Essa tarefa de conservar o corpo político através da legislação será 

desempenhada pelo legislador. É ele quem, efetivamente, irá criar as condições 

ideais para que os fundamentos do pacto realizado não sejam rompidos por 

nenhum dos interesses envolvidos (particulares e público).  

Se no estado natural não era necessário qualquer instrumento que 

intermediasse a conservação do homem, no estado social, criado por uma 

convenção, portanto, artificial, as leis desenvolvem esse mecanismo de 

preservação da espécie contra os perigos de quaisquer excessos particulares.  

No entanto, para que a tarefa do legislador tenha êxito é necessário que 

ele conheça a mais importante de todas as leis, cuja importância está acima das 

leis políticas, civis ou criminais, é aquela lei que:  

(...) não se grava nem no mármore, nem no bronze, mas no coração dos 
cidadãos, que faz a verdadeira constituição do Estado; que todos os dias 
ganha novas forças; que quando as outras leis envelhecem ou se 
extinguem, as reanima ou as supre, conserva um povo no espírito de 
sua instituição e insensivelmente substitui a força da autoridade pela do 
hábito78.  

Rousseau, refere-se “aos usos e costumes e sobretudo, à opinião, essa 

parte desconhecida por nossos políticos, mas da qual depende o sucesso de 

todas as outras”.79 

Se no Discurso sobre a origem da desigualdade Rousseau apresenta o 

diagnóstico desagregador oriundo da opinião, no Contrato Social, caberá ao 

legislador a tarefa de “ler” essa espécie de direito consuetudinário, de leis não 

escritas inseridas na sociedade, ultrapassando-as e forjando uma verdadeira opinião 

                                            
76 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a economia política. Rio de Janeiro: Vozes, 1995, p. 28-29. 
77 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. Cit. p.29 
78 Idem, “Do contrato social”. In: Rousseau . São Paulo: Nova Cultural, 2005, Coleção Os Pensadores ,p. 132. 
79 ROUSSEAU, Jean-Jacques. “Do contrato social”. In: Rousseau . São Paulo: Nova Cultural, 2005;Coleção 
Os Pensadores, p. 132 
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pública. Pública no sentido de interesse público, do coletivo, que esteja acima dos 

interesses privados ou de grupos.80 

Por conseguinte, a opinião, a estima, a consideração que os homens têm 

uns pelos outros será sempre negativa se não houver uma intervenção efetiva por 

parte dos legisladores. São os legisladores que deverão arrefecer o sentimento 

egoísta e de competição entre os homens. 

 O papel do legislador, diz Rousseau na Carta a D’Alembert, não é o de 

publicar éditos sobre éditos, regras e mais regras na tentativa de remediar os 

males nas relações entre os homens. “Não faltam estudantes bisonhos de direito 

para erigir códigos de moral tão puros como as leis de Platão”.81 A força das leis, 

prossegue Rousseau, vem quando elas retiram dos próprios costumes, portanto, 

do meio do povo, sua principal defesa.  

Dessa forma, o legislador é, antes de tudo, um codificador das opiniões do 

povo. É a partir dessa tradução que ele faz da opinião encontrada no meio do 

povo, que é possível elevá-la, através das leis, das normatizações, como opinião 

pública institucionalizada. 

De que modo pode o governo ter influência sobre os costumes? 
Respondo que é pela opinião pública. Se os nossos hábitos nascem dos 
nossos próprios sentimentos na solidão, eles nascem da opinião dos 
outros na sociedade. Quando não se vive por si mas pelos outros, são 
os juízos dos outros que regulam tudo: nada parece bom nem desejável 
senão aquilo que o público julgou ser assim e a única felicidade que a 
maioria dos homens conhece é a de que os outros os creiam felizes.82 

                                            
80 “Essa “mudança” no conceito de opinião não deve ser interpretada como uma contradição no pensamento 
de Rousseau. No Discurso sobre a origem da desigualdade a intenção do filósofo é explicitar 
conceitualmente a passagem do estado de natureza para o estado social e apresentar a precariedade deste 
último a partir de como ele encontra-se organizado naquele momento. Como a intenção do Contrato Social e 
dos escritos posteriores ao Discurso em nenhum momento é a de pregar a volta ao passado, ao estado 
natural, Rousseau elabora uma forma de intervir naquele estado onde a violência e a injustiça predominam a 
partir dos instrumentos do corpo político originário do pacto. A intenção, conforme Cassirer, é a de guiar os 
destinos da sociedade social assegurando a liberdade, procedente do estado natural, que é a sua verdadeira 
determinação (CASSIRER, Ernest. A questão Jean-Jacques Rousseau. São Paulo: Unesp, 1999, p. 101.)  
81 ROUSSEAU, Jean-Jacques. “Carta a D’Alembert”, In: Romain Rolland (apresentação), O pensamento 
vivo de Rousseau. São Paulo: Martins Editora/Edusp, 1975, p. 58. 
82 Assemelha-se aqui a virtude política de Rousseau à virtú maquiavélica. Se uma das qualidades do príncipe de 
Maquiavel, conforme já vimos, era saber agir sobre o acaso, em Rousseau a virtude do legislador/político é saber agir 
sobre a opinião pública, que, por conseguinte, também é ditada pelo acaso, devido a rápida constância com que o povo 
muda de opinião. “A opinião pública já muito difícil de governar é ainda por si mesma, muito móvel e mutável. O acaso, 
mil causas fortuitas, mil circunstâncias imprevistas, realizam o que a razão e a força não conseguiram fazer: ou melhor, é 
precisamente porque o acaso as dirige que a força não pode com elas (...) Tudo o que a sabedoria do homem pode fazer é 
prever as mudanças, antecipar tudo que as determina”. (ROUSSEAU, Jean-Jacques. “Carta a D’Alembert”, In: 
Romain Rolland (apresentação), O pensamento vivo de Rousseau. São Paulo: Martins Editora/Edusp, 1975, p. 59) 
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Ora, mas o próprio fato de atribuirmos uma virtude ao legislador de 

Rousseau não seria motivo de incorrermos no mesmo aristocratismo político 

iniciado por Platão? Rousseau, esse inegável defensor do igualitarismo, não caíra 

na mesma armadilha de propor a formulação de uma ordem jurídica a partir de 

seres diferentes daqueles encontrados no meio do povo? Como saber se a 

interpretação da opinião pública dada pelo legislador é de fato a verdadeira 

opinião encontrada no meio do povo e direcionada ao bem público? A função do 

legislador não estaria retirando a soberania do povo, afirmada anteriormente? 

Rousseau parece não se iludir e sabe das limitações encontradas nos 

homens. A própria necessidade de haver leis significa que os homens por si só 

não conseguem regrar-se sob regime de plena justiça. “Se existisse um povo de 

deuses, governar-se-ia democraticamente. Governo tão perfeito não convém aos 

homens”.83  

Assim como Emílio, ao menos num primeiro momento, o povo deve ser 

tutelado por um ser excepcional. O legislador, diz Rousseau, sob todos os 

aspectos é um homem extraordinário no Estado.84 

Contudo, o fato de ser excepcional não significa que o legislador seja 

pertencente a uma casta superior, tal como o filósofo governante de Platão, ou 

ainda que haja uma improvável idéia de flerte com alguma espécie de absolutismo 

esclarecido, tal como pregava alguns dos enciclopedistas.  

Voltando ao início desse capítulo, no trecho onde Rousseau afirma que a 

igualdade entre os homens é um fato, com exceção das diferenças “estabelecidas 

pela natureza que consiste na diferença das idades, saúde, das forças do corpo e 

das qualidades do espírito e da alma”.85  

Eis aí a diferença que poderemos estabelecer ao legislador em relação ao 

restante do povo. Perante a ordem jurídica, portanto no que se refere a direitos e 

                                            
83 Idem, “Do contrato social”. In: Rousseau. São Paulo: Nova Cultural, 2005, Coleção Os Pensadores, p. 151. 
84 ROUSSEAU, Jean-Jacques, “Do contrato social”. In: Rousseau. São Paulo: Nova Cultural, 2005; Coleção 
Os Pensadores, p. 110. 
85 Idem, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. São Paulo: Nova 
Cultural, 2005, p. 51. 
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ao que remete ao estado social, todos os homens são iguais, no entanto, entre 

eles existe uma própria diferença natural que se origina das qualidades do espírito 

e da alma. 

E é esse diferencial que dará a possibilidade de o legislador “ler” a opinião 

pública traduzindo-a em leis e em concordância com a vontade geral.  

O desenvolvimento das faculdades, embora obedecendo, em geral, para 
todos os indivíduos o mesmo esquema, é desigual, fazendo-se segundo 
ritmos diferentes. Esta desigualdade não constitui o fundamento do 
direito, mas não pode ser ignorada. A ambição do direito não é suprimi-
la, mas apenas compensá-la, recusando-se a institucionalizar os 
privilégios distribuídos de forma arbitrária e contingente pela Natureza. 
De direito é dado a todos os homens o acesso à razão.86 

A ação política, resultante da instituição do estado social, serve para 

procurar amenizar as desigualdades entre os homens, resultantes da natureza. 

Dessa forma, a ação legislativa tem como foco as desigualdades, as 

singularidades existem nos homens. Mais do que conter o ataque da vontade 

particular, as leis ganham forças na medida que convertem esses sentimentos 

particularizados em vontade soberana, num movimento igualitário coletivo.  

E essa ação não deve ser de um único movimento. Para Rousseau, “é nula 

toda lei que o povo diretamente não ratificar; em absoluto não é lei”.87 Dessa 

forma, o legislador, mesmo com sua excepcionalidade, não possui poderes 

absolutos, é necessário haver uma identificação e, a conseqüente, aceitação do 

povo com essas leis, sob pena de nulidade ou sob riscos de cair-se numa tirania.  

Daí a importância dos costumes e da opinião como “primeira lei”, como a 

mais importante de todas, como a que melhor traduz a constituição de um povo. É 

a opinião pública quem resguarda e testa a eficácia das leis.  

Nenhuma legislação terá êxito se opuser ao sentimento popular, contra a 

opinião pública. A opinião do povo, como Rousseau já havia nos alertado, 

encontra-se gravada nos corações dos homens; dessa forma, ela é por si só 

                                            
86 FORTI,  Luiz Roberto Salinas , Rousseau: da teoria à prática. São Paulo: Ática, 1976, p. 101. 
87 ROUSSEAU, Jean-Jacques. “Do contrato Social”, In: Rousseau (col. Os pensadores). São Paulo: Nova 
Cultural, 2005, p. 187. 
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apaixonada, sentimental e volúvel, não baseada em postulados científicos ou em 

“verdades demonstráveis”, tal como pregava a tradição racionalista anterior. 

 Mesmo tendo o legislador uma posição privilegiada, a política não está 

submetida aos ditames da razão científica, na forma como fora inaugurada por 

Platão. A ação do legislador e a finalidade das leis não é a de extirpar as paixões 

do povo, as idola tribus apontadas na teoria do conhecimento de Bacon e 

deslocar para seu lugar uma ação política fundada em premissas matemáticas, tal 

como apregoava Hobbes.88 

A ação sob os desejos é que irá transformar um querer particular, num 

querer coletivo, a opinião visando um objetivo individual, numa opinião tendo 

como alvo o bem público. Mas qual o mecanismo que poderá atingir de forma 

eficiente a opinião pública? Qual seria o sentimento predominante, causador de 

uma identificação coletiva que pudesse unir pessoas em situações sociais, 

educacionais e culturais tão díspares?  

O próprio Rousseau indica a solução, nos conselhos que dera ao governo 

da Polônia: o amor à pátria.  

Enquanto esse amor queimar nos corações, não vos garantirá talvez de 
um jugo passageiro; mas mais cedo ou mais tarde fará sua explosão, 
sacudirá o jugo e vos tornará livres. Trabalhai pois sem descanso, sem 

                                            
88 Dentro desse aspecto, novamente podemos notar a semelhança de Rousseau com o pensamento de 
Maquiavel. Em ambos, podemos verificar que a ação política dá-se em cima da pulsão popular, dos 
interesses difusos encontrados na sociedade. Maquiavel dissera que a sociedade é formada pela divergência 
de opiniões e interesses diversos, expressos nos desejos de opressão e de governo, dos grandes; e nos desejos 
de não ser oprimido e de não ser governado, do povo. Rousseau aceita esta idéia de tensão permanente da 
sociedade motivada pelas vontades, interesses e opiniões particularizadas. “Com Rousseau o centro de 
gravidade da reflexão política se desloca da esfera do saber para o poder, ou da Razão para a da paixão, 
mesmo os direitos reivindicados remetem a uma Economia ou uma Dinâmica onde se opõem proprietários e 
despossuídos, fortes e fracos, dominantes e dominados. Não se trata mais de difundir o saber, mas de 
organizar forças dadas, ou de neutralizar um conflito existente desde sempre, contando apenas com as forças 
(demasiadamente humanas) disponíveis. É a diferença social que vem à tona, tornando necessária a 
determinação dos meios para suprimi-la. O que há de irracional ou intolerável na organização social não lhe 
advém, como que de fora, de uma administração desamparada pela razão e obscurecida pela ignorância. 
Advém-lhe, sim, de seu próprio coração ou de sua natureza íntima, já que as instituições, ou sociedades 
políticas, nasceram justamente da necessidade de legitimar e de garantir a permanência da desigualdade que 
terminou por emergir nas sociedades políticas.” (PRADO JÚNIOR, Bento. “Prefácio”. In: Rousseau. 
Discurso sobre a economia política. Petrópolis. Vozes, 1995, p. 11-12) 



 38 

cessar, para elevar o patriotismo ao mais alto grau em todos os corações 
do poloneses89  

O amor à pátria deve ser difundido no meio do povo. A pátria, no sentido 

encontrado à época de Rousseau, poderia lançar um sentimento de união comum 

entre aqueles que viviam dentro de um mesmo espaço territorial e geográfico.  

Usando do recurso de criar signos de identificação entre os homens de 

mesma nacionalidade, Rousseau dá visibilidade a este sentimento que é de todos, 

pois todos os nascidos no território polonês, são poloneses e, ao mesmo tempo, 

demarca a diferença que existe entre este mesmo povo e os vizinhos estrangeiros. 

“É preciso inventar jogos, festas, solenidades que sejam tão próprios a esta corte e 

que não os encontremos em nenhuma outra. É preciso que se divirtam na Polônia 

mais do que nos outros países, mas não da mesma maneira”.90  

Dessa forma, a vontade soberana circunscreve-se sob os domínios 

territoriais de uma nação; a opinião pública é atingida e propagada quase que 

numa forma publicitária, através de imagens, signos e ritos que visam despertar o 

sentimento patriótico. Em Rousseau, a política e o direito utilizam os recursos da 

representação, da tradução imagética e iconográfica que objetiva despertar e 

direcionar os desejos do povo para uma determinada finalidade. 

Para atingir esse objetivo é preciso que os negócios da política sejam ao 

mesmo tempo passados aos olhos do público. Contra os segredos da corte do 

Ancien Régime, a transparência dos atos de governo. As honrarias deverão ser 

aclamadas pelo público e marcadas nas vestimentas através de signos visíveis, 

visando o despertar de orgulho e um modelo a ser seguido naquelas tarefas 

desempenhadas pelo bom cidadão. Se abrirá a possibilidade de trabalho à todos 

nos negócios do Estado. 

 O servidor estatal também deverá carregar em si uma identificação 

quando aprovado por seus superiores e aclamado pela voz pública. E ainda, o 

legislador deverá prestar conta pública de sua conduta. É a forma de criar um 

                                            
89 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Considerações sobre o governo da Polônia e sua reforma projetada. São 
Paulo: Brasiliense, 1982, p. 89. 
90 Ibidem, p. 33. 
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denominador comum que una a todos, fazendo aflorar ainda mais o sentimento de 

nacionalidade. 

Ao mesmo tempo, há de se incentivar sempre a participação de todo o 

povo nos eventos governamentais. Tais eventos não se devem efetivar em salas 

fechadas ou através de “balbúrdias silenciosas, para fazer ligações secretas, para 

buscar os prazeres que separam, isolam mais os homens e depravam mais os 

corações”.91 Os rituais e as festas patrióticas devem ser feitos ao ar livre, para 

facilitar a presença de todos. 

Tudo isso, segundo Rousseau, visa criar uma identificação cada vez maior 

com a sociedade que é a verdadeira detentora da soberania, e, portanto, é quem 

delega os poderes aos ocupantes do governo.  

A visibilidade pública dos atos tem como finalidade estreitar esses laços 

sentimentais nacionalistas. Ao mesmo tempo, sob os olhos e o julgamento do 

público ficará mais difícil qualquer ato que corrompa os direitos e a essência 

desse sentimento que deve servir de alicerce ao estado. Como num jogo de 

espelhos, o cidadão se vê nas tarefas e nas representações desempenhadas por 

outrem, criando uma unidade entre aquele que observa e aquele que é 

observado. 

Com essa fórmula de concepção de Estado cria-se também uma 

permanente mobilização da população. O povo é chamado, seguidas vezes, 

para participar dos negócios estatais. A decisão sobre as ações 

governamentais sai da esfera fechada dos palácios e dos salões da nobreza e 

para ocupar a place publique, numa quase versão moderna da pólis grega, 

conforme Habermas92.  

                                            
91 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit,  p. 29. 
92 HABERMAS, Jurgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 
122 
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Assemelhada, mas não idêntica, pois Rousseau, fiel à tradição da maioria 

dos seus antecessores, também vê com desconfiança a ação dos retóricos e seus 

discursos sediciosos nas assembléias populares.93  

 

                                            
93 O primeiro motivo é o mesmo já explicitado: a opinião volúvel do povo pode ser moldada a todo instante 
por conta de um bom discurso retórico, trazendo conseqüências incertas na condução das coisas do estado. O 
segundo motivo parte da própria aversão de Rousseau a um certo intelectualismo ilustrado expresso nos 
hommes de lettres que se deram a missão de iluminar o povo, levando-os uma opinião esclarecida, advindas, 
principalmente, da imprensa nascente, dos salões e dos clubes fechados de discussão, muito difundidos na 
França naquele momento. Aceitar a influência destas opiniões seria desvirtuar, portanto, a importância da 
“lei primeira” que sustenta a estrutura da sociedade e justifica a vontade geral a partir dos costumes e das 
opiniões encontradas em meio ao povo. Opiniões, como já vimos, originárias da paixão popular, dos 
sentimentos um tanto aleatórios que vão gravados nos corações dos homens e não dos argumentos astutos 
dos retóricos e nem, muito menos, dos argumentos esclarecidos dos homens de letras. 
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1.3 – Representatividade e opinião pública na Revolução Francesa 

1.3.1 – A soberania do povo – a representação parlamentar (Sieyès) 

A contradição entre a força da opinião pública, encontrada principalmente 

na sociedade esclarecida, em relação aos foros de poder governamentais tornara-

se mais evidente a partir da instalação dos Estados Gerais.  

Se é exagero firmar a Revolução Francesa como conseqüência direta das 

idéias Iluministas, ao mesmo tempo, não é incorreta a afirmativa de que tais 

idéias estavam firmemente introduzidas em diversos segmentos da sociedade à 

época.  

Sieyès, em defesa da extensão da representatividade política do Terceiro 

Estado nos Estados Gerais, afirma: na medida que o “império da razão” vai se 

estendendo, mais rapidamente os direitos usurpados pela nobreza e pelo clero 

serão devolvidos ao povo francês94. As luzes do pensamento esclarecido saem do 

campo das idéias filosóficas e reivindicam um espaço efetivo no campo da prática 

política.95 

A legitimidade até então inconteste dos privilégios concedidos aos outros 

dois Estados, clero e nobreza, dentro da assembléia dos Estados Gerais (e 

também generalizadamente na sociedade), é fulminada por membros do Terceiro 

Estado, em particular Sieyès.  

                                            
94 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa – Qu’est-ce que le Tiers État?. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 2001, p. 32-33. 
95 Tal prática se dará em termos completamente diferentes do que representava o passado e a tradição do 
Ancien Régime. A Revolução Francesa pretende instalar o novo, uma legitimidade jurídica que se justifique 
em nome da soberania do povo. É preciso reconstituir as bases da ação política, facilitando e incorporando a 
presença do povo das decisões do Estado. Em certa medida, a revolução visualizou e concretizou certas 
condições para o exercício democrático do poder da qual até hoje ainda empunhamos bandeiras, a despeito 
delas estarem previstas em nossa legislação, tal como o princípio da publicidade dos atos governamentais, a 
defesa dos direitos humanos, a separação constitucional de poderes e a liberdade de imprensa. Se antes a 
antiga sociedade era definida pelo privilégio, portanto, pela exclusão da grande maioria dos membros do seu 
corpo social, agora funda-se sob o signo da igualdade. Todo indivíduo, prega a revolução, antes de qualquer 
pacto político, é naturalmente livre e igual ao seu semelhante. O que dá forma ao conjunto político da 
sociedade, que Sieyès vai chamar Nação, é a união da vontade individual à vontade dos outros, com o fim de 
constituir o poder político.  
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O clero e a nobreza, acima de tudo por uma questão quantitativa, não 

podem ser considerados legítimos representantes da nação, são uma exceção 

que atuam à margem da lei comum, da lei da maioria da qual todo o restante da 

nação está ligada..  

Se quiserem fazer parte legitimamente da Nação, segundo Sieyès, é 

necessário se despojarem da roupagem especial que assegurar-lhes um 

tratamento especial da lei.  

O que é uma nação? Um corpo de associados que vivem sob a lei 
comum e representados pela mesma legislatura. Será certo que a ordem 
nobre tenha privilégios, que ela ousa chamar de direitos, separados do 
grande corpo dos cidadãos? Ela sai, assim, da ordem comum, da lei 
comum. Desse modo, seus direitos fazem dela um povo à parte na 
grande nação (...) É estranha a nação, antes de tudo, por princípio, pois 
sua missão não vem do povo; em seguida, por seu objetivo, já que 
consiste em defender não o interesse geral, mas o particular.96  

Em contraposição, o Terceiro Estado são os verdadeiros representantes da 

Nação. E por intermédio deles o povo exercerá a soberania usurpada pela 

sociedade de privilégios. Por conseguinte, é necessário a Constituição de novas 

normas e regras para que as sociedade e as instituições garantam a liberdade e a 

igualdade de direitos. 

Esse poder constituinte deve seguir, no entanto, um princípio básico: o da 

representação. O povo deve eleger seus mandatários delegando-os poderes para 

agirem como seus legítimos representantes.  

A Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder constituinte. 

Nenhuma espécie de delegado pode mudar as condições de sua delegação. A 

distinção entre poder legislativo e poder constituinte é uma das principais 

conquistas da Revolução Francesa, mas também, está em Sieyès, como uma das 

mais importantes contribuições ao constitucionalismo moderno e 

contemporâneo.97 

                                            
96 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa – Qu’est-ce que le Tiers État?. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 2001, p. 4-5. 
97 BASTOS, Aurélio Wander. “Introdução”. In: Sieyès. A constituinte burguesa – Qu’est-ce lê Tiers État?. 
Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. XLV 
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Sieyès desconfia da eficácia da democracia direta nos moldes como fora 

defendido por Rousseau. Ainda assim, naquele momento, já era uma enorme 

novidade a defesa da eleição de um mandato legislativo através do voto. É bem 

verdade que era  voto censitário, restrito aos possuidores de propriedade e aos 

que contribuíssem com determinados tributos.  

Mesmo assim, Sieyès não se afasta da maioria dos pensadores iluministas. 

A parcialidade das instituições da sociedade só aprofunda os mecanismos de 

submissão e de opressão daqueles que sentem os maiores efeitos da usurpação 

dos seus direitos.  

A possibilidade de romper essas barreiras dá-se pelas luzes da razão, por 

uma tomada de consciência que advém da ciência que afeta positivamente o 

espírito. Daí advém a reivindicação de justiça a qual provém das mentes 

esclarecidas, daqueles que se situam nas classes socialmente privilegiadas. São 

esses que devem restituir os direitos anteriores a qualquer ato político ou 

legislativo.98   

Se por um lado a participação e, por conseqüência, a representação eram 

ainda restritivas, por outro lado, a letra da lei tentava alcançar e estender os 

direitos a todo o povo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

1789, em seu artigo 1, afirmara a liberdade natural de todos os homens, 

igualando-os também em direitos.  

Previa o artigo 3º que “o princípio de toda a soberania reside, 

essencialmente, na nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer 

autoridade que dela não emane expressamente”. E no artigo sexto que: 

                                            
98 Desse raciocínio resulta a representação restritiva no foro do poder legislativo de Sieyès. A escolha dos 
representantes políticos não pode ser universal, estendida a todos, pois ela estaria assentada nas mesmas 
bases falsas que se encontram a sociedade dos privilégios. “Em todos os países a lei fixou caracteres 
preciosos, sem os quais não se pode ser nem eleitor, nem elegível. Assim, por exemplo, a lei deve determinar 
uma idade abaixo da qual as pessoas não estão aptas para representar seus concidadãos. E as mulheres estão, 
em toda parte, por bem ou por mal, impedidas de receber essas procurações. É certo que um vagabundo, um 
mendigo não possa receber a confiança política dos povos. Um empregado doméstico e todos os que se 
encontram submissos a amo, um estrangeiro não naturalizado, poderiam figurar entre os representantes da 
nação?” (SIEYÈS. Emmanuel. A constituinte burguesa – Qu’est-ce lê Tiers État?. Rio de Janeiro: Lúmen 
Júris, 2001, p. 18) 
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(...) a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o 
direito de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a 
sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, 
seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente 
admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, 
segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das 
suas virtudes e dos seus talentos.” 

Dilemas e contradições visíveis numa situação real onde prevalecia o voto 

restrito e, sobretudo, num regime, já regido por uma Constituição, que manteve, 

ainda que não nos mesmos termos, o Poder executivo sob o comando do rei.  

Ainda assim, a Revolução instaurara uma ruptura entre o antigo regime e o 

novo que se vislumbrava e que necessitava ser reafirmado, expresso, desta vez 

mesmo que em tese, no poder absoluto do povo e não mais no absolutismo do 

rei.  

Não se deve subestimar a ruptura que se realiza então: pela primeira vez 

desde os gregos, uma legitimidade puramente imanente, oriunda da própria 

comunidade humana substitui o fundamento religioso da soberania. Uma 

configuração nova aparece, na qual o Corpo da Nação não mais se encarna num 

homem ou numa casta oligárquica, mas numa instância de poder coletiva, 

impessoal, periodicamente renovada pelo sufrágio popular.99  

Já nas palavras de Hobsbawm, “o rei não era mais Luís, pela Graça de 

Deus, Rei da França e Navarra, mas Luís, pela Graça de Deus e do direito 

constitucional do Estado, Rei dos Franceses”.100 

As contradições entre o formalismo abrangente da lei e a realidade, ainda 

mantinha excluída uma grande parcela da população do efetivo exercício da 

soberania, foram motivos de denúncias dos partidários da igualdade direta.  

Dessa forma, para alguns, tal como Sieyès, a soberania já estava 

transferida ao povo e encarnada no ato da representação parlamentar e pelo fim 

                                            
99 ROGOZINSKI, Jacob. “O terror e seu inimigo”. In: Adauto Novaes (org). A crise da razão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996, p. 416. 
100 HOBSBAWM, Eric. Revolução Francesa . São Paulo: Paz e Terra, 1996, p. 20. 
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dos privilégios da nobreza e do clero. Havia, ao menos em tese, uma igualdade 

formalizada em torno da lei.101  

Para Robespierre102 e os partidários jacobinos a soberania também ainda 

estava por ser exercida plenamente. As formas como o poder estava formalizado 

e constituído parecia perpetuar tão somente os males da sociedade, 

aprofundando a miséria dos cidadãos franceses.103 

 

1.3.2 – A soberania do povo sob o regime da opinião pública  
(Tocqueville, Cochin e Furet) 

A auto-afirmação da Revolução parecia empurrá-la cada vez mais para 

uma radicalização maior. Os problemas internos econômicos da França, a 

ameaça de guerra com países vizinhos, bem como a reação dos adeptos do 

absolutismo real tornava os ânimos e as ações ainda mais maniqueístas. O 

aprisionamento do rei, a queda da monarquia e a declaração da República, foram 

acontecimentos sucessivos ainda no ano de 1792104. 

                                            
101 Dentro de uma lógica, que hoje alguns acusam de excessivamente conservadora, todos estavam 
circunscritos à lei, inclusive o rei. O problema é que outros atores também reivindicavam esta mesma 
encarnação, tais como os clubes e as sociedades de pensamento ou até mesmo parte da massa de sans-
culottes que participavam das jornadas revolucionárias. 
102 Esse fora o tom das críticas que Robespierre fizera na Assembléia Legislativa de 1791: “a nação soberana 
quando o maior número de indivíduos que a compõem é desprovido de direitos políticos que constituem a 
soberania? Não; e, entretanto, acabastes de ver que esses mesmos decretos confiscam da maior parte dos 
franceses. Que será então vossa Declaração de Direitos, se esses decretos puderam subsistir? Uma fórmula 
vã. Que será a nação? Escrava; porque a liberdade consiste em obedecer às leis que nós mesmos nos damos 
e, a servidão, em estar reduzido a submeter-se a uma vontade estrangeira. Que será vossa Constituição? Uma 
verdadeira aristocracia. Porque a aristocracia é o Estado no qual uma parcela dos cidadãos é soberana e o 
resto súditos. E que aristocracia? A mais insuportável de todas: aquela dos Ricos.(ROBESPIERRE, 
Maximilien Apud BOTO, Carlota. A escola do homem novo: entre o iluminismo e revolução francesa. São 
Paulo: UNESP, 1996, p. 74) 
103  “O governo é instituído para fazer respeitar a vontade geral; mas os homens que governam têm uma 
vontade individual, e toda vontade individual procura dominar. Se empregam para esse o uso o poder público 
de que estão armados, o governo não é outra coisas senão o flagelo da liberdade. Concluí, pois, que o 
primeiro objetivo de toda Constituição deve ser o de defender a liberdade pública e individual do próprio 
governo” (ROBESPIERRE, Maximilien. Discursos e relatórios na Convenção. Rio de Janeiro: 
Eduerj/Contraponto, 1999, p. 58) Dessa forma, caberia reatar as formas de governo com os anseios daqueles 
que inspiraram os princípios básicos da revolução: o povo. 
104 Com a saída efetiva do rei do poder político, a crença na instauração de um novo começo expressava-se 
nas vozes dos principais atores da Revolução Francesa. Era o momento de exercer de direito e de fato a 
soberania do povo. 
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Na perspectiva do historiador contemporâneo francês François Furet, 

ancorado no juízo teórico de Tocqueville e de Augustine Cochin, o esvaziamento 

dos canais de comunicação entre a sociedade e o Estado (parlamentos, estados 

gerais, etc), aprofundados demasiadamente durante a monarquia fez aflorar um 

novo ator político, canalizando a opinião do público que se via distante e não 

representado pelo poder estatal: hommes de lettres105. 

O diagnóstico de Tocqueville, sempre seguindo Furet106, é original, mas ao 

mesmo tempo insuficiente, pois a sociedade política real já tinha estruturado todo 

um sistema político, onde os diversos atores tinham papéis a desempenhar. 

Havia, portanto, que se investigar como essa opinião esclarecida poderia exercer 

e influenciar de fato o poder político constituído e institucional. E esta, segundo o 

historiador, foi a descoberta de Augustine Cochin. 

Segundo Cochin, a monarquia absolutista perde toda a sua autoridade 

desde antes da proclamação da República. Ela é esvaziada de poder no momento 

em que tem que dividir com as assembléias eleitas, ainda que com o voto restrito, 

as decisões governamentais. Não é só o centro do poder que muda de mãos, 

saindo do rei e passando aos que se proclamavam representantes do povo. O 

tipo de sociabilidade política, por conseqüência, também se modifica.  

                                            
105 Mesmo em se tratando de posicionamentos ideológicos tão diferentes, Sergio Paulo Rouanet nos mostra 
que o diagnóstico de Antonio Gramsci é bastante semelhante. “Para este [Gramsci], os filósofos utilizaram 
todas as brechas institucionais possíveis durante o Antigo Regime – salões, jornais, livros, brochuras, 
correspondência pessoal – para saturar a sociedade civil de sua época com a pregação das Luzes. Ela se 
difundiu por toda parte, transformando-se em senso comum. Quando os Estados Gerais se reuniram, esse 
trabalho estava praticamente completo. A crítica da civilità feudal se concluíra, e o projeto de uma nova 
civilità estava completo”. (ROUANET, Sergio Paulo. “A culpa é de Voltaire, a culpa é de Rousseau”. In: 
Mal-estar na modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 193). 
106 A ilusão da representação parlamentar no momento anterior da Revolução, segundo Furet, durou pouco, 
pois já estava condenada pelo seu tradicional conservadorismo e por ser vista, por alguns revolucionários, 
como uma herança “velha” daquele ultrapassado modelo estruturado sob o regime de ordens. Seguindo 
Tocqueville, Furet afirma que a monarquia ao destruir as antigas “liberdades” e “a função política da 
nobreza, mas não permitindo, em contrapartida, a formação de uma classe dirigente em outras bases, sem 
querer erigiu os escritores em substitutos imaginários dessa classe dirigente (...) A confusão dos papéis, a 
instalação dos homens de letras em função da qual eles exercem apenas uma parte imaginária, ou seja, o 
magistério da opinião, com qualquer exclusão de qualquer prática do poder, tem sua ressonância sobre a 
própria ditadura política. Os homens de letras tendem a substituir o fato pelo direito, o equilíbrio dos 
interesses e a avaliação dos meios pelos princípios, e o poder e a ação pelos valores e os fins.” (FURET, 
François. Pensando a Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 1989, p. 52-53) 
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Se antes o poder era encarnado na figura do rei, nas decisões e 

subordinações de suas hierarquias verticalizadas e ambientado dentro do palácio 

real, quando ele passa para as “mãos do povo” ele também exige um ambiente de 

socialização política muito mais complexo. Ou uma reinvenção política, já que 

agora, inspirados num imperativo igualitário entre todos, o que seria o centro do 

poder toma uma forma horizontal, ambientada e igualmente distribuída entre o 

povo.  

A conseqüência, afirma Furet107, seguindo Cochin, é que a sociedade irá se 

constituir abstratamente de indivíduos iguais, e é o voto que fará ascendê-los à 

categoria de cidadão.  

Daí a necessidade de inventar o domínio dessa nova realidade: a 
política; e especialistas desse domínio, dessa mediação, os políticos. 
Pois o povo, reduzido à sua definição democrática de soma de 
indivíduos iguais, não mais é capaz de atividade autônoma: ele se 
encontra, de uma parte, despossuído de sua relação real com o mundo, 
e nesse sentido privado simultaneamente de interesses particulares e de 
competência sobre as questões debatidas; de outro parte, o ato que o 
constitui, o voto, é preparado e determinado fora dele: o que lhe pedem 
é assentimento.108 

  Justifica-se assim, seguindo o raciocínio de Furet/Cochin, a aversão 

jacobina à representatividade legislativa, freqüentemente fracionada nos primeiros 

anos da revolução francesa. A delegação de qualquer poder e a quem quer que 

seja é contraditória com a própria natureza do regime político fundado pela 

revolução, pois ela elimina a transparência necessária que deve haver entre o 

povo e o poder.  

                                            
107 FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 1989, p. 187. 
108 O que os jacobinos percebem, já nos primeiros momentos da Revolução Francesa, é que como é 
tecnicamente impossível a total diluição do hiato existente entre poder e sociedade, mas que esta mesma 
transparência é o que anima e justifica a soberania do povo, eles transferem essa mediação para as sociedades 
e clubes de discussão, ambiente natural do homem de letras, “elegendo-os” como intérpretes da sociedade e 
porta-vozes da opinião pública. No entanto, segundo nossos autores, a diferença é que a convicção jacobina 
não é a de estar inventando um novo modelo de representação. Ao contrário, as sociedades e clubes de 
discussão incorporam a soberania do povo e se expressam como opinião pública, una e indivisível. Trata-se, 
portanto, na visão jacobina, de um modelo de democracia direta, pura, que incorporaria ilusoriamente todos 
os cidadãos. “É a expressão infalível da coletividade, através de cada um de seus membros unicamente com 
as idéias, e portanto, através da produção social da verdade (em oposição à sua apreensão pelo pensamento 
individual). Lugar da vontade geral, a sociedade do pensamento é ao mesmo tempo, no mesmo movimento 
enunciadora da verdade.” (FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 
1989, p.188) 
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Contra as “verdades” forjadas nos foros de poder institucionalizados, 

contrapõem-se àquelas originárias da democracia direta, produzidas nos clubes e 

sociedades, na imprensa, nas seções e assembléias diversas, enfim, naquilo que 

durante aquele período e da qual somos herdeiros diretos, expressava-se sob o 

nome de opinião pública.109  

Pelo ponto de vista de Cochin, portanto, o jacobinismo nada mais é do que 

um subproduto de um erro muito maior, a democracia direta. Os excessos e os 

equívocos têm sua origem no próprio sistema democrático direto, que teve em 

Rousseau seu principal idealizador. 

 

 

 

                                            
109 A sublevação da Comuna (municipalidade) parisiense, de influência jacobina, se auto proclamando sede 
de um governo revolucionário e adotando uma atitude hostil ao ministério girondino, eleito pela Assembléia 
Legislativa em 1792, seria um exemplo claro desta atitude avessa à institucionalidade representativa e aos 
outros instrumentos do poder constituído. A manta ideológica jacobina, segundo Cochin, é por si só 
suficiente e deve colocar sob seu controle toda e qualquer atividade da sociedade, sempre reivindicando e 
manipulando os interesses e a opinião do povo. “A ‘verdade socializada’ que resulta dessa química particular 
das assembléias não é pensamento, mas consenso: representações cristalizadas em algumas figuras simples 
de linguagem, destinadas a unificar e a mobilizar os espíritos e as vontades. Em suma, o que chamaríamos de 
ideologia. Por essa razão, aliás, a dominação das ‘sociedades’ ou dos comitês de 93 pressupõe um tipo de 
talento que não tem emprego, nem reconhecimento, na sociedade real: Robespierre não é ministro, ele se 
encontra investido de uma função de ‘vigilância’. Ele vela sobre o consenso, farejando qualquer deslize.” 
(FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. São Paulo: Paz e Terra, 1989,p. 189) É a criação de 
uma sociedade fictícia, segundo Furet, recorrendo a Marx na Sagrada Família, que mais tarde sairá 
perdedora, após a queda e a morte de Robespierre, na revanche que tivera com a sociedade real. Indo pela 
trilha de Cochin até as últimas conseqüências, chegaremos, segundo seu pensamento, à matriz totalitária do 
pensamento jacobino, pois se a finalidade da política é entendida como um consenso puro, sem nenhum tipo 
de figuração, encontraremos uma total diluição das diferenças individuais e institucionais, e, por 
conseqüência, a diluição completa entre a sociedade e o Estado. O povo reificado não é Estado nem 
sociedade. É um absoluto abstrato sem uma forma definitiva, mas que necessita expurgar tudo aquilo que 
destoa do seu corpo cuja forma é única. Cabe detectar e combater aquilo que não pertence ou atrapalha a 
expressão da vontade geral, que conspira contra os princípios da soberania do povo e do bem público, que 
possa colocar em perigo os alicerces erguidos pela revolução francesa. Em nome da igualdade, a guilhotina. 
“Na opinião de Cochin, a explosão revolucionária não nasce de contradições econômicas ou sociais. Ela tem 
sua origem em uma dinâmica política: a manipulação do corpo social e a conquista do poder por grupos 
anônimos, depositários da nova soberania em nome da igualdade do ‘povo’. Depositários abusivos, não por 
terem-na tomado pela força da intriga, após uma ação concertada. Mas por ser peculiar à natureza da nova 
legitimidade – a democracia direta – produzir mecanicamente uma sucessão de usurpações, cujo conjunto 
constitui o poder revolucionário: anônimo, instável, condenado, em função de sua natureza ideológica, à 
exclusão periódica e ao avanço inevitável”. (FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. São Paulo: 
Paz e Terra, 1989, p. 201) 
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1.3.3 – O conceito de democracia direta jacobino: sob os olhos da 
opinião pública 

Não é por acaso que a leitura de Cochin sobre a Revolução Francesa nos 

lembra os escritos de Rousseau. A “eliminação” de uma ordem social corrompida 

e a legitimação de um novo contrato social, pode favorecer a redescoberta da 

natureza igualitária e bondosa que é intrínseca ao homem, reconstituindo sua vida 

coletiva sob as ordens da vontade geral.  

Segundo Furet, essa é a forma como Cochin lê a revolução francesa: pela 

interpretação do Contrato Social de Rousseau.  Talvez por sua predileção 

monárquica absolutista110 e ou por sua leitura um tanto obliterada de Rousseau, 

feita a partir de Robespierre e dos jacobinos (que de fato leram e o adotaram, 

juntamente com Voltaire, como “patrono” da Revolução).111  

Cochin acaba se inscrevendo na longa coluna de intérpretes que vêem no 

conceito de vontade geral de Rousseau, elementos de tirania e de regimes 

totalitários112.. Ao mesmo tempo, sua interpretação sobre a Revolução Francesa 

poderia ensejar uma série de comentários e discordâncias das historiografias 

marxista e neojacobina, por exemplo.113 

                                            
110 Ibidem, p. 210 
111 Ibidem, p. 214 
112 Hyppolite Taine, Benjamin Constant, Jacob Leib Talmon, entre outros, usaram estas ou outras expressões 
de valor equivalente para definir os escritos de Rousseau, conforme Peter Gay, na introdução da obra A 
questão Jean-Jacques Rousseau, de Ernest Cassirer (Unesp, 1989) 
113 Outros, no entanto, já polemizaram com este tipo de posicionamento historiográfico ou poderão ainda se 
contrapor com muito mais propriedade, visto que não é nossa área de especialização.Neste sentido, Michel 
Vovelle, na obra Jacobinos e jacobinismos, editora Edusc (2000); Eric Hobsbawm, na obra Revolução 
Francesa, editora Paz e Terra (1996); Claude Lefort, na obra A invenção democrática, editora Brasiliense 
(1987). 
Se no momento de maior radicalização da Revolução Francesa, a guilhotina jacobina, sob o pretexto de 
inventar a real liberdade e assegurar a indivisibilidade da soberania popular, foi o parâmetro utilizado pelo 
Terror para o verdadeiro exercício da vontade geral, a culpa, em nossa opinião, não deve ser atribuída a 
Rousseau. “O desejo de proclamar o novo repôs a percepção do caráter infantil com que se recobriam as 
idéias do povo e da nação. Se a liberdade tinha a sua infância, tudo poderia ser justificado em nome de uma 
pedagogia que revolucionariamente trouxesse maturidade para o povo-criança”. (BOTO, Carlota, A escola 
do homem novo: entre o iluminismo e revolução francesa. São Paulo: UNESP, 1996,  p. 76). Sob esta ótica, 
a tensão de interesses e de opiniões divergentes no interior do estado social, que já havia sido diagnosticada 
por Rousseau, é completamente eliminada à força e em nome de uma uniformidade de vontades 
particularizadas. 
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Essa leitura jacobina (e por extensão a de Cochin), no entanto, esquece 

que a vontade geral rousseauniana pressupõe laços que se dão inicialmente no 

plano da consciência do povo, através da “lei primeira”, dos hábitos, dos 

costumes e da opinião.  

O trajeto do pensamento de Rousseau visto até aqui, faz com que nos 

arrisquemos a afirmar que a vontade geral é muito mais uma constante 

construção e cristalização de opiniões e de costumes, visando a perfectibilidade 

individual, e por conseqüência o bem público, do que uma eliminação de um 

excedente opinativo particular destoante, como numa lógica racionalista 

matemática.114 

A forma de um poder dirigente ilimitado e dotado de uma certeza, que age 

no presente ao mesmo tempo em que nega o passado e prevê o futuro, tal como 

foi adotado no período do Terror, parece-nos mais derivado de uma perspectiva 

teórica científica, levada ao campo político até as últimas conseqüências.Aos 

olhos de Renato Janine Ribeiro, uma expressão da soberania hobbesiana; 

Já nos finais do século XVII, a revolução faz-se ruptura. Provavelmente 
isso se deve a alguns fatores: a revolução vai sendo pensada como 
forma (uso da violência) – identifica-se com a revolta, e assim inscreve a 
violência na história, usada para mudar o que existe. Mas isso não seria 
possível sem a idéia de que a história é mudança, transformação, idéia 
esta que aparece vinculada à de progresso. E tal idéia, por sua vez, se 
prende à de soberania, no plano político, isto é, à idéia de que não 
existem ‘estados’ (états, ordens, estamentos) em contato e contrato 
entre si, mas o Estado, no qual o poder supremo é alocado a alguém 
(um indivíduo, ou uma assembléia), que é soberano na medida exata 
que pode decidir qualquer assunto, e portanto, não apenas julgar, não só 
interpretar – mas mudar tudo. A condição para a Revolução, para 1789, 
está na teoria da soberania; do Leviathan não sai apenas o Estado 

                                            
114 Em outros temos, trata-se de uma elaboração coletiva, que se dá não somente no campo da Razão, mas 

também no campo afetivo, levando em conta os seus semelhantes, àqueles que encontram-se no seu entorno, 
tal como Rousseau ensina a Emílio. Assim, a interpretação restritiva jacobina “equivale a definir a ‘vontade 
geral’ por sua não-generalidade, pela exclusão de certos cidadãos da comunidade que ela institui. Ela não 
leva em conta que o próprio da vontade geral é, ao contrário, sua universalidade, que ela funda assim uma 
comunidade inclusiva na qual o oponente (inclusive um ‘déspota’ destronado) será ‘forçado a viver livre’, a 
submeter-se livremente à lei como os demais cidadãos”. (ROGOZINSK, Jacob. “O terror e seu inimigo”. In: 
Adauto Novaes (org). A crise da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1996,  p. 426) Dessa forma, no 
nosso entendimento, a política e a ordem jurídica em Rousseau, é desenvolvida no seio das turbulências e das 
contradições individuais e sociais encontradas dentro da vida pública. É dentro desta perspectiva que se deve 
construir o regime democrático rousseauniana. Mesmo o legislador de Rousseau não arvora uma 
racionalidade infalível, tal como parece supor a interpretação e a ação política jacobina e que nos faz lembrar 
muito mais os poderes peremptórios herdados da interpretação do governante platônico.  
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absoluto e o monarca absolutista, sai – mais até – o poder revolucionário 
e jacobino.115 

Por esse ponto de vista podemos perceber a instabilidade de qualquer 

ordem jurídica que se apossou da retórica jacobina. Independente do mecanismo 

utilizado, no momento em que a verdade é forjada, ainda que posteriormente 

tome forma de lei, desaparece qualquer possibilidade da convivência com o 

pluralismo de opiniões.  

A legislação parece mera formalidade vista que está submetida a princípios 

abstratos que o próprio discurso jacobino parece desconhecer sua 

inteligibilidade116.  

Os povos não julgam como as cortes judiciárias; não pronunciam 
sentenças; fulminam; não condenam os reis, mergulham-nos de novo no 
nada; e essa justiça bem vale a dos tribunais. Se é por sua salvação que 
os povos se armam contra seus opressores, como seriam eles obrigados 
a adotar um modo de puni-los que constituiria para eles um novo perigo? 
(...) Não se trata aí nem de princípios, nem de  liberdades, mas de 
velhacarias e de intrigas: mas o povo! Que outra lei pode ele seguir, 
senão a justiça e a razão, apoiadas por seu poder irrestrito?117 

Em nome do povo e da salvação da soberania, o jacobismo pretende 

homogeneizar todo o tecido social e agir como intérprete e preceptor único de 

toda a sociedade. Ser o codificador das opiniões particulares encontradas na 

sociedade, para em seguida alçá-la à condição de opinião pública, esse “tribunal 

da verdade” que faz os ambiciosos e os maus “tremerem de medo”, parece ser a 

                                            
115 RIBEIRO, Renato Janine. “História e Revolução: a Revolução Francesa e uma nova idéia de história”. In: 
Dossiê Revolução Francesa - Revista USP, nº 1. 1989, p. 14. 
116 ROBESPIERRE, Maximilien. Discursos e relatórios na Convenção. Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto, 
1999, p. 58. 
117 Robespierre, tendo sido apelidado de “O Incorruptível” pelo povo de Paris, agia como a própria 
encarnação da virtude. Seja na vida privada ou nos negócios públicos. E por mais absurda que possa parecer, 
todo o período do Terror foi motivado em nome de um moralismo político levado às últimas conseqüências. 
“Se a mola do governo popular na paz é a virtude, a mola do governo popular em revolução é ao mesmo 
tempo a virtude e o terror: a virtude, sem a qual o terror é funesto; o terror, sem o qual a virtude é impotente. 
O terror não é outra coisa senão a justiça pronta, severa, inflexível; esta é, portanto, uma emanação da 
virtude; é mesmo um princípio particular do que uma conseqüência do princípio geral da democracia, 
aplicada prementes necessidades da pátria.”Quem não encarnava e praticava a virtude revolucionária da qual 
Robespierre e os jacobinos julgavam possuir, era considerado um inimigo da revolução. É o que perpassa no 
discurso de Saint-Just, outro líder jacobino, segundo, afirma Rogozinski: “Deveis punir não apenas os 
traidores, mas também os indiferentes (...) deveis punir todos os que forem passivos na República (...) tudo o 
que se opõe a ela é alheio ao Soberano, tudo o que é alheio ao Soberano é inimigo (...) Entre o povo e seus 
inimigos não há mais nada em comum a não ser a espada”. (ROBESPIERRE, Maximilien. Discursos e 
relatórios na Convenção. Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto, 1999, p.149). 
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meta jacobina. Enquanto o povo não for plenamente soberano, e os órgãos do 

poder não refletirem sua opinião, haverá sempre um estranhamento entre a 

opinião pública e a opinião daqueles que se encontram nos postos de governo.118 

Anos mais tarde Kant, em seus escritos sobre o Iluminismo, irá herdar essa 

idéia e, conforme Bobbio, considerará como conceito transcendental do direito 

público, o princípio de que “todas as ações relativas ao direito de outros homens, 

cuja máxima não é suscetível de se tornar pública, são injustas”.119  

O uso da razão pública, para usarmos um termo kantiano, pressupõe em 

contrapartida a transparência total dos atos do governo, fazendo da opinião 

pública um fator decisivo nos caminhos traçados e nos atos de execução do 

governante.  

Pois a publicidade, voltando a Robespierre, “é o apoio da virtude, a 

salvaguarda da verdade, o terror do crime e o flagelo da intriga.”120 O povo só 

irá defender a República e sua liberdade na medida em que tem conhecimento 

do que passa em seu interior e que testemunhe e participe dos rumos da 

nação. Por este raciocínio, a opinião pública seria a própria expressão dos atos 

do governo. 

 

                                            
118 A crença em tal princípio se parece tão sincera - ou talvez ingênua - em Robespierre, que ele chega a 
propor que todas as sessões da assembléia dos representantes fossem feitas num “edifício faustoso” com 
capacidade para pelo menos 12 mil franceses. “Sob os olhos de um tão grande número de testemunhas, nem 
a corrupção, nem a intriga, nem a perfídia ousariam mostrar-se; só a vontade geral seria consultada, só a voz 
da razão e do interesse público seria ouvida.” (Idem, p. 104) É o início do princípio da publicidade legal que 
deve reger e vigiar os atos dos governantes e, ao mesmo tempo, solidificar os laços entre as partes, com a 
intenção de torná-los um só. Não satisfeito com isso, Robespierre imagina poder aumentar ainda mais o 
alcance dos olhos do povo ao sugerir a prestação de contas pública dos atos dos governantes e com isso 
colocá-los sob o julgamento da opinião pública. “O princípio da responsabilidade moral exige ainda que os 
agentes do governo prestem contas exatas e circunstanciadas de sua gestão, em épocas determinadas e 
bastante aproximadas; que essas contas sejam tornadas públicas pela voz da imprensa, e submetidas à 
avaliação de todos os cidadãos; que por conseguinte, sejam enviadas a todos os departamentos, a todas as 
administrações e todas as comunas.” Ibidem, p.105).  
119 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. São Paulo: Paz e Terra, 
2000, p. 90. 
120 ROBESPIERRE, Maximilien. Discursos e relatórios na Convenção. Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto,   
1999, p.108. 
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Se no contexto teórico a reivindicação é de todo justa, de fato algumas 

delas foram acrescidas à nova Constituição francesa de junho de 1793121, sendo 

até hoje máximas que caracterizam aquilo que chamamos de regime democrático, 

a superficialidade como outras dessas ações, foram implementadas no campo 

prático, durante parte do período em que a Revolução foi conduzida pelos 

jacobinos, entre 1792 e 1794, mostrando dificuldade real da absorção da 

totalidade da argumentação. 

 A transparência almejada entre povo e governantes, foi levada ao extremo 

no período do Terror, com prisões e julgamentos sumários, perseguições a clubes 

e sociedades identificadas como adversárias dos princípios da Revolução. A 

dissidência moderada jacobina dos Feuillants, por exemplo, é vista por 

Robespierre com total desconfiança, são identificados como traidores e 

caluniadores da revolução. Divisores da autêntica expressão da soberania do 

povo.  

Foi a calúnia que fundou esses clubes antipopulares, destinados a 
garantir o império da facção, degradando a opinião pública; foi ela que 
perseguiu com tão longa ridícula obstinação os jacobinos e as 
sociedades populares, para aniquilar junto com estes o patriotismo e o 
povo”122 

O problema maior nesse período, como nos aponta Castoriadis:123 é que, 

entre a entidade abstrata chamada de nação e aqueles que a “representam”, os 

                                            
121 A Constituição do Ano I da Revolução Francesa, tal como ela é conhecida, possui um cunho radicalmente 
democrático. Entre outras conquistas ela garantiu o direito ao sufrágio universal e aboliu, sem indenizações, 
os direitos feudais remanescentes.  
Ela foi promulgada num dos momentos de maior radicalização da revolução, onde os jacobinos, e sua base social 
sans-culottes, tiveram grande influência política e social. O rei Luis XVI, havia sido executado meses antes da 
promulgação da Constituição e Maria Antonieta, sua esposa, seria executada poucas semanas depois. Foi o início 
da perseguição à facção girondina. Meses antes, 29 líderes girondinos haviam sido presos, entre eles Danton. Ao 
mesmo tempo, as hostilidades de outras nações contra a França também aumentava. Era o início do período 
conhecido como Terror, que deu poderes extraordinários ao Governo, até a “conquista da paz”. 
122 ROBESPIERRE, Maximilien. Op. cit. p. 29 
123 O espaço criativo e dinâmico da sociedade, os “laboratórios de opiniões”, fora extremamente atacado pelos 
jacobinos, salvo àqueles que identificavam-se com sua catequese revolucionária. Em agosto de 1792, numa 
decisão da Comuna de Paris de maioria jacobina, os adversários da revolução foram denunciados como 
envenenadores da opinião pública e tiveram toda a sua imprensa confiscada.  “Os convencionais não queriam e 
não podiam ver o seguinte: a autonomia dos indivíduos – a liberdade – não pode instrumentalizar-se efetivamente 
nos únicos ‘direitos’ e em eleições periódicas; a autonomia dos indivíduos não é nada sem o auto-governo de 
todas as formações coletivas intermediárias ‘naturais’ ou artificiais”. (CASTORIADIS, Contardo. O mundo 
fragmentado: as encruzilhadas do labirinto III. São Paulo: Paz e Terra, 1987, p. 170-171). 
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jacobinos, não restou quase nada, nenhuma mediação viva com um mínimo de 

autonomia possível.  

O jacobinismo,entretanto, não era o único a reivindicar essa 

identificação. Outros segmentos e instituições também reivindicavam ser 

verdadeiros portadores da opinião pública. É importante lembrar que neste 

período histórico a França possuía algumas centenas de jornais e de clubes e 

de sociedades de pensamento, além da oposição124 óbvia de alguns segmentos 

que tinham ou tiveram interesses contrariados pelos jacobinos, tal como a 

igreja. 125   

 

                                            
124 Por mais que o clima de Terror tenha se intensificado, nunca fora o suficiente para acabar com toda e 
qualquer oposição. Existia, de qualquer forma, espaços para atividades privadas, os tentáculos do poder 
jacobino não conseguiu mergulhar em todos os domínios de atividade e de socialização. Desse ponto de 
vista, nos adverte Gabriel Tarde: “Politicamente, não são tanto as conversações e discussões parlamentares, e 
sim as conversações e discussões privadas, que importa considerar. É aí que o poder se elabora, enquanto, 
que nas Câmaras de deputados e em seus corredores, o poder se desgasta e, freqüentemente, se avilta. 
Quando as deliberações dos parlamentos não tem eco e a imprensa não as divulga, elas não exercem quase 
nenhuma influência sobre o valor político de um homem no poder. O que passa nesses lugares fechados só 
tem a ver com os trâmites do poder, mas de modo algum com sua força e sua autoridade real. Os cafés, os 
salões, as lojas, quaisquer locais onde se conversa, são as verdadeiras fábricas de poder.” (TARDE, Gabriel. 
A opinião e as massas. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 136-137) 
125 O Círculo Social, associação que se nega ser comparada igual aos outros clubes de pensamento, também 
reivindicava ser a incorporação da soberania do povo. Adversários do jacobinos, desenvolvem um jornal La 
bouche de fer – a boca de ferro – para  falar pelo povo francês. A pretensão da publicação não era pouca, 
segundo seus fundadores, La bouche de fer, pretendia ser o leitor dos costumes, das tradições e das opiniões 
do povo, que não coincidentemente, era a principal tarefa a ser desenvolvida pelo legislador de Rousseau. 
Daí a intenção dela própria ser o tribunal da opinião pública. Em seu primeiro número, segundo Milton 
Meira, seus fundadores definiram uma das funções do empreendimento da seguinte forma: “A esta Bouche 
de fer, a este tribunal da opinião pública, arma toda-poderosa que a tirania havia usurpado, destruído e 
aviltado, podeis restituir sua força primitiva; os oráculos de um povo livre não mentem, fixa-vos aí, e, para 
conservar tantos bens, limitai-vos ao único ato de soberania nacional que, reunido todos armados no 
momento certo, dá um sinal de aprovação ou reprovação às leis do Estado, ato único e invariável, e único ato 
constitucional, que cria e aperfeiçoa um governo legítimo.” (NASCIMENTO, Milton Meira do.  Opinião 
Pública e Revolução, Edusp/Nova Stella, 1989, p. 90-91) 
Pelo trecho citado da publicação nota-se a mesma intenção universalista pretendido pelo discurso jacobino. 
O povo aqui, também é visto como um corpo orgânico, homogêneo, cuja vontade pode ser direcionada e 
canalizada por uma única voz, neste caso a La bouche de fer. E se ela é a única voz legítima da opinião 
pública, as outras publicações não passam de “facções” que também visam dividir a revolução, o que, pela 
lógica do raciocínio, incluiria também as publicações jacobinas. Com efeito, a verdade na esfera política 
continua apreendida por algo ou alguém, ela não se constrói num campo neutro, em que todos emitem suas 
opiniões. Por esse discurso, ela só se legitima como a verdadeira opinião do povo, se for publicada pela La 
bouche de fer. A imprensa neste momento também passa a reivindicar, e em definitivo, um espaço no 
imaginário político, mesmo não estando diretamente ligada à órgãos estatais.  Ela apóia, consolida, censura 
ou amplifica, falando em nome da opinião pública, portanto, de todo o povo, as decisões e os embates que 
ocorrem nos gabinetes do poder.  
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Mesmo a França da época não tendo um contingente de leitores 

significativamente amplo, essa relação – e o perigo dela - de mediação da 

imprensa com o povo – não demorou a ser percebida pelos revolucionários 

franceses, pois ela já havia sido importante para a queda do Antigo Regime. 

Robespierre, num discurso na Convenção, em 1793, acusa os girondinos de, 

mediante grandes somas financeiras, “apoderar-se da opinião pública” e moldá-la 

a seu modo, através de alguns jornais126.  

Por esse discurso, a opinião pública é um corpo inerte, que, quando 

capturada, pode ser moldada de acordo com os interesses do captador. São 

interesses privados ou interesses de facções que conspiram contra os valores da 

revolução e do povo. Robespierre antecipa, ainda que de uma forma primária e 

inconsciente, a crítica que mais tarde será feita por Marx, – e no conceito de 

revolução passiva de Gramsci, já no século XX -  que denuncia a “opinião pública 

como falsa consciência”, como uma máscara que opera no meio do povo, com a 

intenção de, ao mesmo tempo, esconder e consolidar os interesses de uma 

classe dominante.127  

Essa característica da imprensa, nos regimes onde ela é livre, vai se 

aprofundar cada vez mais, sendo que ainda  hoje é chamada de quarto Poder. 

Poder, ainda que não dito de forma explícita, remeter às mesmas pretensões 

universalistas de La bouche de fer, qual seja, a de falar em nome da opinião 

pública em geral e, portanto,  de todo o povo. 

 

 

 

 

                                            
126 ROBESPIERRE, Maximilien. Discursos e relatórios na Convenção. Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto, 
1999,  p. 70. 
127 HABERMAS. Jurgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003;p. 
149. 
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CAPÍTULO II – REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E OPINIÃO 
PÚBLICA 

2.1 – Esfera pública e representação liberal 

O pensamento da modernidade caracterizou-se pela predominância da 

busca da verdade, sem espaço para o meramente contingente: “a racionalidade 

trabalhava no sentido de eliminar o acaso na natureza, a contingência na história 

e a fortuna na ética e na política”. 128 

 Para Boaventura de Sousa Santos,129 a tensão representada pelo advento 

da modernidade permite admitir que o seu projeto se assenta em dois pilares: de 

um lado, o pilar da regulação; de outro lado, o pilar da emancipação. O pilar da 

regulação é representado pelos princípios do Estado (Hobbes), mercado (Locke) 

e comunidade (Rousseau).  

Na outra ponta, repousa o pilar da emancipação sobre três esferas distintas 

de racionalidade: esfera científica (racionalidade cognitivo-instrumental da ciência 

e da técnica), esfera da moralidade (racionalidade moral-prática da ética e do 

direito) e esfera artística (racionalidade estético-expressiva da arte e da literatura). 

Kant porém, se distancia das teorias empiristas habituais,  as quais vêem 

na tentativa de ultrapassar os limites do conhecimento possível uma deformação 

contingente, que pode deixar de ocorrer quando esses limites forem conhecidos; 

ele prepara o caminho para uma concepção de ilusão social, que embora possa 

ser removida pela ação coletiva, não pode ser removida pela simples adoção de 

corretivos individuais. 

                                            
128 Este tipo de racionalidade é que permitiu o avanço da técnica e do modo de produção capitalista, hoje 
dominantes. Tal movimento consiste em uma racionalização da experiência, sendo o marco do 
estabelecimento das dicotomias sujeito-objeto, consciência-coisa, verdade-aparência, natureza-homem, 
razão-experiência, enfim, necessidade-liberdade.(CHAUÍ, Marilena “Contingência e Necessidade” in: A 
Crise da Razão. São Paulo: Companhia das Letras.1996, pp. 19-26.) 
129 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela Mão de Alice – O Social e o Político na Pós-Modernidade. São 
Paulo: Cortez, 1997, p.237. 
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A ilusão deixa de ser contingente e passa a ser necessária, produtora de 

ilusões cuja correção escapa às forças da consciência.130 Esta ilusão decorre da 

demonstração da realidade exterior, designa o espaço social, em sua dimensão 

econômica, política e ideológica as quais dialogam entre si e submetem os 

indivíduos ao preço da civilização – cujo fim último é a utopia do sacrifício 

consentido – é uma limitação de liberdade, no plano de ação e uma limitação de 

consciência, no plano do conhecimento.131 

Esse processo dialógico,segundo Habermas, cujo conteúdo é o debate em 

torno de normas e instituições é o processo político.132 Como toda interação, a 

interação política é uma comunicação, lingüisticamente mediatizada, entre 

interlocutores cujo comportamento é regido por normas, de tal sorte que a 

comunicação política é uma forma específica desta interação, caracterizada pela 

presença de uma multiplicidade de interlocutores, cujo objetivo é propor normas, 

discuti-las, refutá-las, revê-las, dentro ou fora do sistema institucional existente, 

num processo argumentativo cujo desfecho é uma decisão consensual.  

Na interpretação de Habermas, a emancipação pretendida pela 

modernidade consiste em organizar o cotidiano social de modo racional. Isto 

permitiria não apenas o controle das forças naturais, mas também a compreensão 

do mundo e do indivíduo, e por conseqüência, o progresso moral, a justiça 

institucional e a felicidade humana.  

Entretanto, a pretensa separação em diferentes espécies de racionalidade 

provocou o surgimento de uma tecnocracia, entendida como grupos de 

                                            
130 KANT, Emmanuel. Teoria Critica da Razão Pura. São Paulo: Abril Cultural, Coleção Os Pensadores 
,1999. 
131 ROUANET, Sergio Paulo. A Razão Cativa. São Paulo:  Brasiliense,  2003 

132 Na obra Teoria da Ação Comuniticativa (Ed. Moderna, 1994) Habermas distingue o nível da interação 
espontânea, regida por normas não problematizadas, e o nível discursivo, em que elas são debatidas. Cada 
nível comporta um paradigma ideal, que permite avaliar interações e discursos concretos, e que são 
respectivamente, a ação comunicativa pura e a situação lingüística ideal que se encontram no processo 
lingüístico comunicativo político. 
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especialistas, aumentando a distância entre a cultura especializada e a cultura da 

maioria.133  

Apesar da complexidade do pensamento de Habermas, é possível 

descobrir algumas constantes. Ao longo das suas obras, tem procurado criar uma  

teoria crítica social que assente numa teoria da sociedade. Assumindo-se como 

um dos defensores da modernidade, procura igualmente criar uma teoria da razão 

que inclua teoria e prática, o mesmo é dizer, uma teoria que seja ao mesmo 

tempo justificativa e explicativa. 134 

A noção de interesse é nuclear no seu pensamento. Habermas parte do 

pressuposto de que todo o conhecimento é induzido ou dirigido por interesses. 

Mas, ao contrário de Karl Marx, não reduz o conhecimento à esfera da produção, 

onde seria convertido em ideologia. Nem reduz os conflitos de interesses à luta de 

classes. A sua noção de interesse é muito ampla.135  

 

 

                                            
133 HABERMAS, Jürgen. “Modernidad, un Proyecto Incompleto” In: El debate Modernidad. Hal  Editor 
Buenos Aires, 1998, pgs. 131-144 . 
134 “Como filósofo e sociólogo articulou criativamente uma extraordinária produção literária especializada 
nas ciências sociais, teorias sociais e a história das idéias com uma provocativa teoria crítica do 
conhecimento e interesses humanos. As raízes de suas teorias originam-se na tradição do pensamento alemão 
de Kant a Marx, e também dos teóricos críticos da Escola de Frankfurt, pioneira no estudo do relacionamento 
das idéias de Marx e Freud". (ARAGÃO, Lucia. Habermas, filósofo e sociólogo do nosso tempo. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p.12). 
135 Os interesses surgem de problemas que a humanidade enfrenta e a que tem de dar resposta. Os interesses  
são estruturados por processos de aprendizagem e compreensão mútua. É neste contexto que Habermas 
afirma o princípio da racionalidade dos interesses. Distingue três grandes tipos de interesses, segundo um 
hierarquia peculiar: técnicos, comunicativos, emancipatórios. Os interesses técnicos surgem do desejo de 
domínio e controlo da natureza. Trata-se de interesses técnicos na medida em que a tecnologia se apóia ou 
está ligada à ciência. Todo o conhecimento científico enquadra-se nesta esfera de interesses.  Os interesses 
comunicativos levam os membros duma sociedade a entenderem-se (e às vezes a não se entenderem) com 
outros membros da mesma da mesma comunidade, o que origina entendimentos e desentendimentos entre as 
várias comunidades. Nesta esfera de interesses estão as chamadas ciências do espírito (ciências humanísticas, 
culturais, etc). Os interesses emancipatórios ou libertadores estão ligados à auto-reflexão que permite 
estabelecer modos de comunicação entre os homens tornando razoáveis as suas interpretações. Estes 
interesses estão ligados à reflexão, às ciências críticas (teorias sociais), e pelo menos em parte, ao 
pensamento filosófico. Esta auto-reflexão pode converter-se numa ciência, como ocorre com a psicanálise e a 
crítica das ideologias, mas uma ciência que é capaz transformar as outras ciências. O interesse  
emancipatórios resulta de  um interesse justificador, explicativo. 
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A auto-reflexão individual é inseparável da educação social, e ambas são 

aspectos de emancipação social e humana. As decisões (práticas) são encaradas 

como atos racionais, onde não é possível separar a teoria da prática.Todo o seu 

pensamento aponta, assim, para uma auto-reflexão do espécie humana, cuja 

história natural nos vai dando conta dos níveis de racionalidade que a mesma 

atinge. 136 

São três as idéias fundamentais abordadas pelo filósofo alemão. A 

primeira, referente à esfera pública qual seja, aquela fora da vida doméstica, fora 

da igreja, e fora do governo, onde existe um espaço para as pessoas discutirem 

sobre a vida. Habermas chama isto de esfera pública na qual idéias são 

examinadas, discutidas e argumentadas cujo espaço, desta esfera pública, tem 

diminuído sob a influência das grandes corporações e do poder da mídia. Uma 

implicação óbvia é que isto é uma estratégia de divisão e conquista. A segunda, 

diz respeito à reconciliação da hermenêutica e do positivismo, pois está claro que 

há uma realidade objetiva, e que as ferramentas das ciências naturais são bem 

preparadas para explorá-las. 

Também está claro, para Habermas, que a lógica das ciências naturais não 

é a mesma lógica que se aplica às ciências humanas, porque a sociedade e a 

cultura são domínios estruturados ao redor de símbolos; e símbolos exigem 

interpretação. 

Qualquer metodologia que sistematicamente negligencie o esquema 

interpretativo pelo qual a ação social acontece está destinada ao fracasso. Ele 

desenvolve uma hipótese de um terceiro nível de lógica: o de poder e dominação 

que serão entendidos usando a lógica da teoria crítica.  

                                            
136 Habermas diferencia três áreas cognitivas genéricas primárias nas quais o interesse humano gera 
conhecimento. Estas áreas determinam categorias relevantes para o que nós interpretamos como 
conhecimento. Quer dizer, eles são denominados conhecimento constitutivo, determina o modo de descobrir 
o conhecimento e como podem ser garantidas as necessidades desse conhecimento. Estas áreas definem os 
interesses cognitivos ou os domínios de conhecimento, que são fundamentados em aspectos diferenciados da 
existência social: trabalho, interação e poder. Além disso, ele vê a teoria crítica como um modo de 
reconhecer os objetivos de uma sociedade. Esses objetivos seriam o fim da coerção e a busca da autonomia 
através da razão, o fim da alienação através da harmonia consensual de interesses, e o fim da injustiça e da 
pobreza pela administração racional da justiça. 
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E por fim, a teoria da ação comunicativa, na qual o autor argumenta que 

qualquer um que usa a linguagem, presume que ela possa ser justificada em 

quatro níveis de validade: o que é dito é inteligível, ou seja, a utilização de regras 

semânticas inteligível pelos outros; que o conteúdo do que é dito é verdadeiro; 

que o emissor justifica-se por certos direitos sociais ou normas que são invocadas 

no uso de idioma.”137 

O ponto que constitui a originalidade do autor, forma-se da  definição de 

um espaço público dentro do setor privado e faz com que se coloque logo de 

imediato a diferença de sua concepção de sociedade civil em relação à Hegel e à 

tradição liberal, que a concebia enquanto “sistemas de necessidades” e também, 

em relação à Marx quando afirma que  

(...) hoje em dia o termo sociedade civil, não mais inclui a economia 
constituída através do direito privado e dirigida através do trabalho, do 
capital e dos mercados de bens, como ainda acontecia à época de Marx 
e do marxismo.138  

Em virtude dessa estrutura institucional, a sociedade civil se distingue da 

esfera pública, de tal forma que as duas não devem ser confundidas do ponto de 

vista de sua constituição. A esfera pública constitui principalmente uma estrutura 

comunicacional do agir orientado para o entendimento decorrente do espaço da 

publicidade onde ocorre uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, 

tomadas de posição e opiniões. 

                                            
137 Para poder então desenvolver sua teoria crítica, na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, datado de 
1962, Habermas se vale primeiramente da distinção entre a esfera do poder público e a esfera da opinião 
pública, delineando assim a diferenciação entre o Estado, enquanto poder e setor público, detentor da 
propriedade pública e do poder político – que se expressa no monopólio do uso da força - e responsável pela 
administração da sociedade; e a própria sociedade, constituída pelos interesses privados, no interior da qual 
se pode identificar uma esfera da opinião pública que se contrapõe ao poder público - a esfera pública 
política – que é abrangido pelo setor privado, definida como “esfera de pessoas reunidas num público; elas 
reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a própria autoridade, 
a fim de discutir com ela as leis gerais de intercâmbio de mercadorias e trabalho social (HABERMAS, 
Jurgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública . Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984, p. 42) 
138 HABERMAS, Jurgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984. p. 
99. 
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Nelas os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se 

condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos.139 O público 

ou opinião pública, busca o entendimento e esclarecimento mútuos no raciocínio 

das pessoas privadas, motivado por uma nova fonte de subjetividade: a família 

burguesa.140 

No plano teórico de Habermas, os procedimentos dominantes de 

legitimação das democracias de massas modernas estão relacionados a um 

                                            
139 Por ela o autor entende o conjunto dos movimentos e organizações sociais que veiculam os conteúdos da 
opinião pública, a saber, compõem-se de movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos 
dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a 
esfera pública política. O seu núcleo institucional é formado por associações e organizações livres, não 
estatais e não econômicas, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes 
sociais do mundo da vida. (HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia entre facticidade e validade. Vol II. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 99) 

140 No Estado liberal, os burgueses julgavam que o espaço da sua vida privada, familiar, era independente  
dos ditames colocados pelo setor privado do mercado, e como tal, reino de pura humanidade. Habermas 
interpreta esta emancipação psicológica da família burguesa como correspondente à emancipação política da 
classe burguesa, de tal sorte que nas camadas mais  amplas da burguesia, a esfera do público surge como 
ampliação e suplementação da esfera privada da intimidade familiar. Assim, em oposição à esfera pública 
antiga, onde as tarefas de uma comunidade de cidadãos, agindo em conjunto, eram propriamente políticas e 
diziam respeito a res publica, na esfera pública moderna, um público também constituído de cidadãos, 
pessoas privadas conscientizadas se volta contra o poder público estatal para debater questões propriamente 
civis de uma sociedade, que dizem respeito à esfera privada, passando o domínio publico a ser associado ao 
domínio da lei e da própria razão. A publicidade deve agora servir para impor uma legislação baseada na 
razão, isto é, onde a lei manifesta a razão expressa na opinião pública. 

Com a evolução do capitalismo e a necessidade crescente do intervencionismo estatal, Habermas 
percebe uma mudança nas relações entre o público e o privado, que faz desaparecer a distinção entre as duas 
esferas, identificando nestas situações dois processos correlatos: um de estatização da esfera privada - 
quando o poder público se vê na iminência de assumir funções essencialmente sociais e administrativas; 
outro,de privatização do público, já que a publicidade , isto é o domínio expresso da racionalidade da opinião 
pública, se transforma em consumismo cultural, ou seja, veiculo de propaganda de pessoas ou símbolos, com 
a finalidade de influenciar os indivíduos de maneira  econômica e política. 
 A partir daí, faz referência ao desaparecimento do privado na medida em que o  trabalho se 
transforma em setor quase-público onde a família é enfraquecida em sua autoridade e domínio, e as funções 
importantes que cumpria são absorvidas pela esfera pública. Os contratos deixam de ser individuais para 
serem coletivos e se estabelecem as representações coletivas. Com esta expansão das instituições estatais 
ocorre ao mesmo tempo o distanciamento destes setores da esfera pública e a conseqüente vulnerável 
aproximação do setor privado. Agora, a esfera pública torna-se meio de propaganda e atuação de 
proprietários privados sobre pessoas privadas e do ponto de vista político, a representar interesses privados 
no plano público. 
 Exatamente sob este aspecto é que a propaganda começa a assumir um caráter quase político, 
tendenciando os debates públicos e seguindo regras de mercados bem definidas. A cultura se faz buscando às 
massas como instrumento de consumo de um público de má formação. O que por um lado, democratiza o 
acesso aos bens culturais , à educação e à informação, por outro não permite uma educação de pessoas tal 
como o espírito do Iluminismo preconizava, conforme vimos no capítulo anterior, pois coloca o público, 
acima de tudo,  numa postura passível e digerível, provocando assim a perda do uso público da razão, da 
capacidade critica, do poder de contrapor, aproximando  o povo ao adestramento. (ARAGÃO, Lucia. 
Habermas: filósofo e sociólogo de nosso tempo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002, p. 183-184). 
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processo de legitimação dirigido a nível administrativo: "o sistema político 

assegura o consentimento da população tanto por via positiva, quanto por via 

seletiva; positivamente capitalizando as expectativas de comprimento dos 

programas próprios do Estado Social; seletivamente excluindo determinados 

assuntos da discussão pública. E isso pode ser feito por meio de filtros estruturais 

no acesso à esfera da opinião pública-política, por meio de deformações 

burocráticas das estruturas da comunicação pública, ou por meio de um controle 

manipulativo dos fluxos de informação".141 

A noção de opinião pública como processo não pode limitar-se unicamente 

às bases empíricas de uma teoria, deve também enfocar a posição que essa 

noção ocupa num modo geral de interpretação da sociedade. A abordagem de 

Habermas sobre a opinião pública surge a partir de sua obra clássica 

(Offentlichkeit) sobre a Publicidade Burguesa.  

Como é sabido, a Teoria Normativa de Democracia142 de Habermas se 

baseia nas condições comunicativas nas quais pode ocorrer uma formação 

discursiva da vontade e da opinião de um público formado pelos cidadãos de um 

Estado. Habermas retoma o projeto histórico-filosófico da modernidade atribuindo 

a opinião pública a função de legitimar o domínio político por meio de um 

processo crítico de comunicação sustentado nos princípios de um consenso 

racionalmente motivado.  

Por outro lado, deve também ser transposta a lógica dos processos de 

formação, circulação e expressão da opinião pública ao quadro de categorias 

fundamentais elaborado por Habermas. 

 Assim, deve argumentar-se sobre a relação entre os fenômenos de 

opinião pública e dos processos de racionalização historicamente conectados 

entre si, mas diferenciados por categorias: a Ação Instrumental, ou seja, a 

extensão do âmbito da ação técnica e o incremento das capacidades de direção e 

de cálculo dos processos sociais que tiveram lugar nas Sociedades 

                                            
141 ARAGÃO, Lucia. A linguagem e o espaço público em Habermas. São Paulo: UNESP, 2003, p.42. 
142GUAZZELLI, Iara, Jürgen Habermas. Disponível em: http://www.geocities.com/Eureka/2330/ 
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Contemporâneas e, a Ação Comunicativa - aqueles processos articulados em 

esferas comunicativas livres de domínios e que estão orientados para o consenso 

e o entendimento mútuo. 143 

Finalmente, os conceitos básicos da Teoria Democrática de Habermas 

garantem um marco teórico adequado no que diz respeito à fundamentação de 

uma Teoria Crítica da Opinião Pública, fundamentada em duas variáveis: num 

primeiro plano, um programa de investigação que analise processos concretos de 

formação de opinião no contexto das interações entre sistema e modo de vida de 

forma que só assim é possível corrigir empiricamente os excessos normativos da 

Teoria; e num segundo plano, o  desenvolvimento da noção de espaço público 

                                                                                                                                    

habermas.htm   Acesso realizado em: 27-05-2005. 
143 Assim, segundo o ponto de vista habermasiano a linguagem é concebida como garantia da democracia, 
isto é, uma forma política derivada de um livre processo comunicativo dirigido a conseguir acordos 
consensuais em decisões coletivas. Sustentada sobre essas bases, a investigação da opinião pública deveria 
argumentar e verificar três grandes questões: 1. O problema de como pode programar-se o sistema 
administrativo por meio de políticas e leis derivadas de processos públicos de formação da opinião e da 
vontade; 2. O problema da possibilidade de uma democratização dos processos de formação da opinião e da 
vontade e; 3. A demonstração da factibilidade de uma praxes comunicativa que combine uma formação da 
opinião orientada para a verdade como uma forma de vontade majoritária. (ARAGÃO, Lucia. Habermas: 
filósofo e sociólogo do nosso tempo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2002) 
 Châtelet por sua vez afirma que, a comunicação surge como fundamento das condições de 
possibilidade do agir justo o qual parece irremediavelmente correlacionado com o desenvolvimento crescente 
das capacidades comunicativas. Afirmam-se como elementos estruturantes desta teoria o caráter dialógico da 
razão, a consideração dos atores sociais como agentes capazes de emitirem pretensões de validade referentes 
aos diferentes mundos com que se relacionam, e o consenso racionalmente fundado, de natureza normativa e 
contrafactual, obtido através da troca dialógica de argumentos entre atuantes que suspendem os seus 
interesses pessoais e estatuto social, como forma de fundamentação da norma ética.(CHÂTELET, François. 
Histórias das idéias políticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000, p.213). 
 O consenso ganha uma dimensão normativa e crítica, postulando como condições da sua realização 
e do seu próprio conteúdo a ausência de coerção, o estabelecimento de condições igualitárias para o debate e 
para a comunicação pública e o reconhecimento mútuo das pretensões de validade apresentadas pelos 
agentes sociais. O novo paradigma da racionalidade não é substantivo, mas discursivo: tematiza não o 
conteúdo, mas a forma dos procedimentos argumentativos. Toda esta argumentação decorre num pano de fundo 
antropológico onde se adota a diferença entre ação estratégica e ação comunicativa, a partir da dualidade entre 
trabalho e interação (HABERMAS, Jurgen. Ética do Discurso. Rio de Janeiro: Zahar Editores,1966, p. 13) 
 Assim sendo, podemos afirmar que nesse registro, processa-se o afastamento de um fundamento 
histórico específico para a realidade da vida democrática em que há uma realidade objetiva, e que as 
ferramentas das ciências naturais são bem preparadas para explorá-las. Habermas também deixa claro que a 
lógica das ciências naturais não é a mesma lógica que se aplica às ciências humanas, porque a sociedade e a 
cultura são domínios estruturados ao redor de símbolos; e símbolos exigem interpretação. Qualquer 
metodologia que sistematicamente negligência o esquema interpretativo pelo qual a ação social acontece esta 
destinada ao fracasso. Ele desenvolve uma hipótese de um terceiro nível de lógica: o de poder e dominação 
que serão entendidos usando a lógica da teoria crítica. 
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que integre os três  atores principais da vida social: o sistema político, o sistema 

dos meios de comunicação de massa e a opinião pública dos cidadãos.144 

Seus estudos demonstram, porém,  que na ideologia liberal, o Estado não 

é o único a ocupar o espaço público. É poder público, mas não é a totalidade do 

público, tal como preconizava o credo jacobino. A sociedade civil, espaço privado 

do mercado, também vem a público e ocupa o espaço público através da opinião 

pública.  

Na formação social capitalista ou na  sociedade burguesa a opinião publica 

passa por um processo que se inicia com a ampliação da sociedade civil no 

espaço público e termina com o contrário, isto é, com a ampliação da presença do 

Estado e retraimento social. 

Numa primeira época,145 chamava-se opinião pública o direito de qualquer 

proprietário-cidadão emitir idéias em público para defender seus interesses 

particulares sempre que se considerasse prejudicado por outro proprietário ou 

pelo Estado.  

Posteriormente, chama-se opinião publica o direito de alguns cidadãos 

emitirem em público idéias que não são suas particularmente, mas que exprimem 

interesses gerais conhecidos pela razão.146  

Enfim, em uma terceira época a opinião pública passa a ter duas faces 

complementares: numa delas, é o conjunto das idéias, regras, valores e práticas 

definidos pelo poder público, isto é, pelo Estado que atua através do espaço 

público. E por fim, numa outra, é o conjunto conflitante das opiniões dos 

                                            
144 RUBY, Christian. Introdução à Filosofia Política. São Paulo: UNESP, 1998, p. 131. 
145 CHAUI, Marilena. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez, 1989, p. 278. 
146 A opinião pública, neste aspecto, consiste no direito de alguns cidadãos fazer “uso público da razão” para 
exprimir uma verdade, que é universal e comum a todos os indivíduos - ainda que nem todos a reconheçam e 
precisem,, por isso mesmo, das luzes racionais emprestadas dos homens de letras - e, sobretudo para exprimir 
a vontade geral, superior à vontade singular de cada um ou à vontade de todos. A função primordial da 
opinião pública, portanto, era cívica e pedagógica. 



 65 

especialistas sobre questões publicas, como também opiniões dos cidadãos que 

exprimem interesses individuais, grupais ou de uma classe.147 

A opinião do Estado assume papel normativo, prescrito e educativo, é 

opinião elevada à condição de norma e coerção legais; a opinião dos 

especialistas assume papel informativo acerca dos interesses gerais, é opinião 

pública como direito civil, dos civis e portanto, manifestação democrática. 

Juntamente com a opinião pública, os partidos políticos se desenvolvem a 

partir do fenômeno moderno da posição propriamente política do poder, isto é , do 

surgimento do poder como obra das divisões sociais e da admissão dos 

indivíduos, como unidades sócio-políticas, que se fazem sujeitos políticos pela 

intervenção no espaço público por intermédio do conflito de opiniões e, dos 

interesses consignados em associações partidárias. 

 

                                            
147 CHAUÍ, Marilena. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez, 1989, p. 279. 
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2.2 – Representação e crise 

Tendemos a supor que a prática política da representação é 

contemporânea ao surgimento dos partidos políticos e da idéia de república 

democrática representativa, o que não é o caso. 

Em sua origem, o conceito de representação não pertence ao contexto 

político, mas refere-se ao ato de apresentar-se em pessoa perante um tribunal ou 

apresentar-se através de um procurador, possui portanto um sentido jurídico e  

definido no contexto da prática do direito em Roma. 

Finalmente, a representação fora associada em seu início à atuação dos 

atores tornando presentes personagens inexistentes. De toda forma, a 

representação sempre pressupõe a existência de algo que será reposto em 

imagem ou idéia, por uma atividade do sujeito.148 

A crítica de Hegel à representação, diz respeito não só ao seu realismo 

metafísico, mas também ao seu caráter abstrato e imóvel, próprio das operações 

do entendimento que permanece no plano das identidades e não alcança o 

movimento interno.  

Já Marx, critica a representação como prática social que se dissimula a si 

mesma como prática, onde o “estar no lugar de” é o aparecer social que encobre 

o ser social e o fazer social, e isso se vivifica em sua teoria quando analisa o 

dinheiro - capital- e o Estado. 

Hobbes introduz o conceito de representação na esfera política, no século 

XVII, no livro I, capitulo XVI do Leviatã, referindo-se a Cícero ele afirma: 

(...) uma pessoa é o mesmo que um ator (...) personificar é representar, 
seja a si mesmo ou a outro. Sou portador de ter pessoas; eu mesmo, 
meu adversário e o juiz. Quanto às pessoas artificiais, em certos casos 
algumas de suas palavras e ações pertencem àqueles a quem 
representam ...Uma multidão de homens é transformada em uma pessoa 
quando é representada por um só homem ou pessoa, de tal maneira que 
seja feito com o consentimento de cada um dos que constituem a 

                                            
148 CHAUI, Marilena. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez Editora, 1989, p. 286. 
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multidão ....esta é a única maneira como é possível entender a unidade 
da multidão.149 

Assim, representar é estar no lugar de, falar por e, agir por. É também o 

que confere autoridade à pessoa do representante que se torna portador da 

multiplicidade dos representados, desde que estes tenham formado uma unidade 

por consentimento, unidade figurada pelo representante. 

A representação política clássica, fruto da construção de teóricos do 

liberalismo burguês e consagrada nos textos constitucionais dos Estados da 

liberal democracia, vem dando sinais de esgotamento, mormente depois da 

chamada “revolução participatória”, que tem como acontecimento marco o “maio 

de 1968” em Paris (França). 

Nos moldes em que foi concebida e posta em prática nas democracias 

liberais, a representação política estabelece uma distância muito grande entre o 

“mundo do cotidiano” e o “mundo da política”, provocando, na maioria das 

pessoas, um sentimento de não pertinência a este último.  

Ora, se o “mundo da política” fica refém daqueles que compõem o aparelho 

estatal e de um minoria de privilegiados, os cidadãos não dispõem de um espaço, 

constitucionalmente estabelecido, para exercer seus direitos de cidadania. 

Aspectos doutrinários da representação política e crise do paradigma na 

democracia atual. 

Em seu livro Considerações sobre o governo representativo, logo no 

prefácio, Stuart Mill prepara o terreno para o anúncio da forma de governo que 

considera ideal, ao dizer que uma doutrina melhor deve ser possível, algo mais 

que um simples compromisso e, em virtude de sua abrangência, pudesse ser 

adotada tanto por um liberal como por um conservador, sem nenhum ter que 

renunciar aos valores de suas próprias crenças150.  

                                            
149 HOBBES, Thomas. O Leviatã. São Paulo: Nova Cultural (Col. Os pensadores), 1999, p. 135. 
150 MILL, John Stuart. Considerações sobre o governo representativo. São Paulo: Abril Cultural, 1981, p. 03  
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Esta doutrina ideal seria a do governo representativo, que não ameaçava 

os conservadores — porque não era democrática — e satisfazia aos liberais — 

por limitar o poder absoluto do rei151. 

Por seu aspecto, limitador ao absolutismo do rei, a representação política 

se inscreve no âmago da teoria constitucional. Seus lineamentos nítidos, 

inclusive, aparecem durante o período revolucionário, quando surgem nos 

Estados Unidos da América e na França, conforme vimos, as primeiras 

Constituições escritas de Estados liberais. 

A teoria da representação política, afora o núcleo permanente dos valores 

básicos, comporta conceitos equívocos que têm implicado em muitas discussões 

e diferentes orientações entre os estudiosos.  

A consagração do princípio da soberania nacional na Constituição  

francesa de 1791 (art. 1º), que, por sua vez, já era um reforço ao que dispunha o 

art. 3º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 é reveladora 

do pensamento dominante no espaço público francês, sendo fruto das trocas 

argumentadas que nele se processavam, naquela época.152 

Os ensinamentos de Jean-Jacques Rousseau sobre a soberania popular, 

embora utilizados para atrair e conquistar o apoio do povo aos eventos 

revolucionários, não eram perfilados pelas pessoas privadas que compunham a 

esfera pública burguesa. Tais ensinamentos foram postos de lado, porque não 

conseguiram ser aceitos como válidos e adequados à racionalidade moral prática. 

                                            
151 Estava assim configurada a situação ideal para a aceitação do instituto da representação política, tendo em 
vista sua capacidade de resolver problemas que incomodavam os atores políticos dinamizadores do espaço 
público e, ao mesmo tempo, proporcionava-lhes oportunidades de usufruírem mais poder, de acordo com as 
novas regras do jogo político. 
152 ARTICLE PREMIER - La Souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle 
appartient à la Nation; aucune section du peule, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.” 
Este artigo está consoante ao que dispõe o Art. 3 da Declaração do Direitos do Homem e do Cidadão de 26 
de agosto de 1789 e que serviu como preâmbulo à Constituição de 1791, in verbis:  
Art. 3. - Le principe de toute souveraineté réside essentiellment dans la Nation. Nul corps, nul individu ne 
peut exercer d’autorité qui n'enémane expressément.” (GODECHOT, Jacques. Le Constitutions de la France 
depuis 1789. Paris, Garnier-Flamarion, 1979 p. 33-38.) 
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A titularidade do direito de soberania se deslocou do povo para a Nação153. 

Esta entidade ideal passou a concentrar o poder do Estado. Estava operada a 

translação que, por seus desdobramentos jurídicos, garantia à burguesia o 

controle do poder político. Entre estes desdobramentos estão o direito do sufrágio 

individual e restrito, e o mandato representativo. 

O segmento democrata da Revolução só deixou para os posteriores, como 

herança do curto período em que empalmou o poder, o texto da Constituição de 

1793 (Ano I). Mesmo sem ter sido aplicado, segundo Godechot154, tem uma 

importância capital na história da França, porque ficou como um paradigma para 

os democratas, desempenhando um papel de guia que seus redatores não 

tinham, certamente, imaginado para ela. 

A doutrina francesa da representação política ao acatar o princípio da 

soberania nacional, desvinculou a relação - representantes e representados -  do 

modelo de relação instituída pelo mandato privado. Tal modelo não poderia ser 

aplicado na seara do direito público, porque significaria a admissão do mandato 

imperativo, que não condizia com os interesses liberais, porque coerente com a 

teoria rousseauniana da soberania popular.  

Desse modo, o mandato do representante passou a ser estudado dentro da 

dicotomia mandato imperativo/mandato representativo, sendo este último 

adotado, predominantemente, pelas Constituições dos Estados da liberal-

democracia. 

                                            
153 Conforme vimos, a intelectualidade francesa participou ativamente no processo político, subsidiando a 
elaboração de uma teoria que aliou o ideário revolucionário aos interesses da elite política emergente. 
SIÉYES  na obra O que é o Terceiro Estado?,  escrito no calor dos acontecimentos, leva a cabo a discussão 
da  transformação do político em jurídico. Recordemos que Sieyès, ao definir o Terceiro Estado, engloba 
como pertencentes a ele, todos os franceses, excetuado somente os membros das ordens privilegiadas 
(nobreza e clero); utiliza dados estatísticos como meio de convencimento e argumentação, recurso não atual, 
mas condizente com o discurso da modernidade e, por isso, discurso preferido pelas pessoas que formavam a 
opinião pública; desenvolve seu raciocínio de molde a demonstrar, mesmo com sofismas, que o Terceiro 
Estado é a própria Nação; e por fim dá um conceito de Nação — “corpo de associados, que vivem sob uma 
lei comum e representados pela mesma legislatura” (SIEYES, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa - 
Que é o Terceiro Estado?. Tradução de Norma Azeredo. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1986, p. 69.)  
154 GODECHOT, Jacques. Le Constitutions de la France depuis 1789. Paris, Garnier-Flamarion, 1970, p. 76. 
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As características do mandato representativo, derivadas da doutrina da 

“duplicidade”, referidas por Paulo Bonavides155, são: a generalidade, a liberdade, 

a irrevogabilidade. Conseqüentemente, configura-se a independência do 

representante, pois que não representa um território determinado, mas a Nação; 

tem autonomia de vontade para agir de forma livre, sem constrangimento, porque 

é considerado titular da vontade nacional soberana; e os representados não 

podem destituí-lo, pois o mandato não está na esfera jusprivatista. 

O mandato imperativo se subsume à doutrina da soberania popular. 

Segundo Sartori, por esta fórmula democrática o poder dos representantes é um 

poder que lhes é transmitido pelo eleitorado, e a vontade do governo se 

estabelece no momento em que o cidadão-eleitor concorre para determinar a 

vontade do Estado. “De acordo com esta concepção o país legal é apenas a 

emanação e a criatura de um país real que preexiste a ele. ”156 

Sobre a alternativa de mandato representativo ou mandato privado é que 

repousa a problematizarão da distinção de ambos, porque os conceitos sobre 

os quais se radicam, são nebulosos e carregados de alto teor ideológico. 157  

A comparação entre o mandato privado e o mandato representativo tem 

sido recorrente na literatura sobre representação política; uns admitem a justeza 

da analogia e outros a rejeitam. É lamentável que a concepção de Locke sobre o 

mandato político baseado em uma relação consensual e não em uma relação 

contratual, porque sua teoria estava fundada no consentimento como fonte da 

sociedade política, tenha se perdido nas brumas do tempo.158  

                                            
155 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 2ª edição revista e aumentada. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, 1972, p. 310-314; 235 e seguintes. 
156 SARTORI, Giovanni. A teoria da representação no Estado representativo moderno. Belo Horizonte: 
Edições da Revista Brasileira de Estudos Políticos, 1962, p. 21. 
157 Neste sentido Prelot e Lescuyer, que reconheceram a falta de firmeza na contraposição entre 
representação nacional e representação popular, e, em vista disso, recomendaram cautela em sua recepção. 
Eles também apontam os inconvenientes das doutrinas francesas, que “não hesitam em utilizar termos 
jurídicos, revestindo-se, então, de um rigor incompatível com as evoluções e a fragilidade das formas que 
implica a vida política”. (PINTO PAIVA, Maria Rita (Coord). Espaço Publico e Representação Política. 
Disponível no site http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev07_arair.html. Acesso 
realizado em 26.08.2005) 
158 A idéia de relação consensual como fundamento do mandato político, se não tivesse sido atropelada pela 
corrente contratualista e jurisprivatista, teria afastado as polarizações e os radicalismos conceituais; porque o 
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O processo de representação, sendo teórico e abstrato, tem como primeiro 

efeito interromper a relação entre os cidadãos e o Parlamento eleito, para todo o 

período que separa uma eleição da outra159. 

Miguel Reale em obra conjunta com Afonso Arinos160 remete-nos à 

alteração fundamental processada no âmbito da Teoria do Estado e da Teoria do 

Direito Público, no apogeu do século XIX e início do século XX. Eles afirmam ser 

a Nação, uma entidade sociológica estruturada em  numa personalidade, definida 

como Estado. 

A soberania não é mais da Nação, mas do Estado. A soberania é uma 

categoria histórica estatal. A atribuição da soberania ao Estado, visto como nação 

organizada e personalizada, iria apor  novas críticas e suscitar novas dúvidas 

sobre a natureza jurídica da representação. São apresentadas por Reale, duas 

novas teorias: a teoria do querer nacional e a teoria da representação como 

representação de interesses.  

As críticas em relação à primeira – por tratar-se de uma ficção, não é 

possível identidade entre o querer do povo, da comunidade, e o querer do 

representante -, são semelhantes às que foram colocadas para o mandato 

imperativo. A segunda teoria - a da representação de interesses, apareceu 

quando se verificou a ficção da teoria da representação do querer. O 

representante, por ela, age por critérios próprios, mas não em função de seus 

próprios interesses e sim, dos interesses do povo.  

Oportuna é a colocação de Miguel Reale, quando fala do alargamento do 

conceito de representação, em função da pessoa do Estado. A representação não 

                                                                                                                                    
que é consensual é o que é aceito por um determinado grupo ou povo, em determinado tempo e lugar. No 
entanto, o mandato político enquanto relação consensual, não estava em sintonia com o ambiente cultural da 
Revolução Francesa, ambiente dominado pela racionalidade cognoscitiva lógico-formal e científica, que não 
ia se jungir às incertezas de  um processo de troca argumentada de opiniões, chegando-se, ao final, ao 
surgimento da verdade, sempre provisória, porque decorrente do consenso. Era mais conveniente ao direito 
da época e aos interesses das elites optarem por algo mais seguro e duradouro, ou seja, pela ridigez de 
conceitos abstratos. 
159 TAVARES, Ana Lucia de Lyra. A Constituinte de 1934 e a Representação Profissional. Rio de Janeiro, 
Editora Forense, 1988. p. 4 e 6. 
160 REALE, Miguel. In:ARINOS, Afonso (org.) Modelos alternativos de representação política. Brasília: 
Editora da UNB, 1981, p.49. 
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se reduz aos membros do Poder Legislativo; a dogmática jurídica alemã e a teoria 

geral do Direito Público alemão ensinaram que não é só o Parlamento quem 

representa o povo, mas o Presidente da República, o Rei constitucional e o 

Judiciário também o representam161. 

Por sua vez, o direito político do sufrágio, assim como o mandato dos 

representantes, está vinculado à teoria da soberania: o sufrágio dito restrito, 

censitário, foi concebido tendo como referencial a teoria da soberania nacional; o 

sufrágio universal (que preferimos chamar de amplo), enraíza-se na teoria da 

soberania popular. 

O sufrágio restrito afastava da participação político-eleitoral um enorme 

contingente da população; somente as pessoas que possuíssem certas 

qualidades (intelectuais, econômicas, de nascimento) poderiam votar. Por outro 

lado, o ato de votar se subordinava à existência de bloqueios à manifestação da 

vontade do cidadão. A função sufragante se realizava de forma pública, muitas 

vezes sem a exigência da pessoalidade, o que dava margem à prática da 

corrupção, coação e fraude. Acrescentemos a este quadro, o fato do voto indireto 

e plural ser predominante162. 

Os representantes eleitos não recebiam o beneplácito da maioria. O 

eleitorado se compunha de pessoas, mais ou menos, da mesma categoria social, 

tendo interesses básicos comuns; os eleitos, por sua vez, eram integrantes deste 

mesmo universo. 

Por conseqüência, os parlamentos do século XIX eram compostos por 

notáveis, pessoas que devido aos interesses comuns básicos, chegavam a um 

consenso em torno das questões apreciadas pelas câmaras. Podemos observar 

que embora o sufrágio apresentasse tais características, assim mesmo, foi 

estruturada a teoria do mandato representativo, demonstrando uma atitude 

cautelosa e preventiva da classe dominante. O povo, nas ditas liberais 

democracias, deveria ficar afastado do poder. 

                                            
161 REALE, Miguel.In: ARINOS, Afonso (org.), Op. Cit., p. 50. 
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No decorrer da segunda metade do século XIX, o movimento operário 

começou a se posicionar face às questões políticas, dentro do projeto maior de 

emancipação da classe e de conquista do poder. Neste contexto, resolveram lutar 

para obter o direito político do sufrágio, enxergando nele o meio não 

revolucionário de atingir seus objetivos, num retorno reivindicatório ao que discutia 

a França pré-jacobina.163  

Por todo o século XX, a representação política tem sido criticada, 

enfrentada e desacreditada. As críticas se radicam nos pontos vulneráveis que a 

teoria da representação contém e que aqui foram entrevistos. Pitkin diz que “a 

tendência neste século tem sido a de desacreditar a representatividade das 

chamadas democracias indiretas, como algo mítico ou ilusório”. 164 

Se interpretarmos esses fatos à luz do pensamento habermasiano, 

podemos entender que estamos querendo conservar um modelo ou paradigma, 

que foi gerado através de um processo de comunicação, em meio à troca de 

argumentos que prevaleciam no final do século XVIII e que, consensualmente, 

refletiu as condições político-jurídicas daquele tempo e lugar. Afigura-se assim, 

que a crise é do paradigma da representação política que foi moldada pelos 

valores liberais. 

Um novo paradigma de representação política não pode se restringir a 

aspectos formalistas. Pragmaticamente, já vai ao longe a eficácia da discussão se 

                                                                                                                                    
162 PAIVA, Maria Arair Pinto. Direito Político do Sufrágio no Brasil (1822-1982). Brasília: Thesaurus, 
1985. p. 48. 
163 A organização da classe operária resultou na formação de partidos. Merece destaque o Partido Socialista 
Alemão por seu pioneirismo, por sua atuação relevante e, principalmente, por sua deliberação de participar 
das “regras do jogo” da democracia representativa. Tal participação, ao mesmo tempo que reforçou o quadro 
institucional vigente, ao optar pela via reformista e não revolucionária, introduziu no sistema político 
elementos geradores de conflitos. Os parlamentares socialistas, por exemplo, eram porta-vozes de interesses 
diferentes dos da classe burguesa, críticos do sistema e demandantes de políticas públicas que se destinavam 
a melhorar as condições de vida dos trabalhadores – observemos que a opinião aqui não tem mais nenhum 
resquício de pretensão universal, trata-se de uma opinião de uma classe, de uma categoria, de uma facção, no 
linguajar jacobino. O Partido Socialista Alemão foi o primeiro partido de massas com estrutura e organização 
definidas. O controle que os partidos socialistas passaram a exercer sobre os representantes eleitos debaixo 
de suas legendas, trouxe à discussão a natureza do mandato, não mais faceada ao instituto do mandato civil, 
mas a um mandato imperativo partidário. 
164 PITKIN, Hanna Fenichel. El Concepto de Representación. Tradução de Ricardo Monteiro Romero. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1967, pg 05. 
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é o Estado ou a Nação o titular da soberania; se o mandato é representativo ou 

imperativo — inclusive porque as dicotomias alternativas são fictícias; se o 

sufrágio é restrito ou universal — o interesse hoje reside em saber onde, para 

que, como, a fim de que, se vota e não mais, quem vota, porque é ponto pacífico 

a aceitação do sufrágio amplo. 

A revolução participativa do final da década de 60, desnudou a crise do 

paradigma liberal e, quando, de forma agressiva, os estudantes franceses, em 

maio de 1968, gritavam “abaixo às eleições”, estavam externando o desencanto 

com os canais convencionais de decisão política e o desejo de abrirem novas vias 

de comunicação política, em uma alienante sociedade de massas . 
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2.3 – As estruturas constitucionais após 1988 

2.3.1 – Espaço público, opinião e educação 

O espaço público politicamente ativo no Estado liberal, ao invés de um 

instrumento de libertação foi pervertido numa instância da repressão, com o 

liberalismo só podendo, de acordo com sua própria ratio oferecer publicidade à 

própria opinião.  

Para isso, empregou medidas restritivas para assegurar influência a uma 

opinião pública que, em relação às opiniões dominantes, acabou sendo minoria. 

As medidas restritivas atingiram as instituições ligadas à representação política. 

Nas palavras de Habermas: 

 Para ainda afirmar o princípio da publicidade até mesmo contra o 
poderio de uma opinião pública obscurantista, é preciso enriquecê-la 
com momentos da esfera pública representativa a ponto de poder 
formar-se um público esotérico de representantes. Em relação a ele, o 
público que só se deixaria representar, deveria limitar-se a, em regra, 
tornar objeto de seu julgamento mais o caráter e os talentos da pessoa a 
quem convoca para estatuir essas questões, e não às suas próprias 
questões, objeto de seu julgamento.165 

O alargamento da esfera social foi provocando o encolhimento da esfera 

pública, culminando no reducionismo de público ser considerado sinônimo de 

estatal.  

Hannah Arendt resgata o entendimento greco-romano, atribuindo ao 

espaço público as qualidades do que é visível, do que é visto e ouvido por todos e 

do que é comum a todos, embora cada um tenha seu lugar neste mundo 

comum.Falar em espaço público para ela é falar em liberdade e democracia, em 

diversas passagens, faz afirmações que entrelaçam liberdade e condição humana 

da pluralidade. A liberdade permite que todos se manifestem no espaço publico, 

através do discurso e da ação.  

                                            
165 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia entre a facticidade e a validade, Vol I. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1997, p. 172 
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Mas, para Hannah Arendt, não há identificação entre liberdade e soberania, 

identificação que: 

(...) sempre foi aceita como natural, tanto pelo pensamento político como 
pelo pensamento filosófico. Se a soberania e a liberdade fossem a 
mesma coisa, nenhum homem poderia ser livre; pois a soberania, o ideal 
da inflexível auto-suficiência e auto-domínio, contradiz a própria  
condição humana da pluralidade.166  

Explicita que a soberania sempre é espúria quando reivindicada por uma 

entidade única e isolada, quer seja a entidade individual da pessoa ou a entidade 

coletiva da nação. “A soberania reside numa limitada independência em relação à 

impossibilidade de calcular o futuro, e seus limites são os mesmos limites 

inerentes à própria faculdade de fazer e cumprir promessas.”167 Mesmo a 

moralidade que se afirma através de tratados e acordos validados pelo grupo, tem 

que se apoiar, pelo menos no plano político, na “boa intenção” de neutralizar os 

enorme riscos da ação, através da disposição de perdoar e ser perdoado, de 

fazer promessas e cumpri-las.168 

Neste momento, nos parece pertinente aduzir a questão dos costumes 

políticos em decorrência da educação política. 

Kant foi quem remontou ao sujeito uma noção de responsabilidade plena e 

total, não unicamente diante do conhecimento, mas também diante do mundo. 

Esse fenômeno foi considerado mais tarde o primeiro índice empírico da 

responsabilidade total dos atos do sujeito em relação à sua comunidade, ao 

Estado.  

Ao definir a essência humana pela liberdade e pela razão prática, Kant 

eleva a noção de responsabilidade ao mais alto grau, de tal sorte que a natureza 

humana esta em nossas mãos, portanto, esta por fazer, por formar e, logo, por 

transformar. Entretanto, ele enraíza a criação do homem por ele mesmo e associa 

o seu desenvolvimento à filosofia da educação sob forte influência de Rousseau. 

                                            
166 ARENDT, Hannah. A condição Humana. Introdução de Celso Lafer. Tradução de Roberto Raposo. Rio de 

Janeiro, Forense Universitária, 1987, p. 252. 
167  Ibidem.  p. 256. 
168 Ibidem, p. 287 
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Para Kant a educação afirma-se como o lugar do nascimento do homem, 

nascimento pelo qual só o homem pode ser considerado responsável. O mesmo 

tema será reencontrado mais tarde por Fichte, momento em que atribuirá à 

educação no primeiro dos Discursos à Nação Alemã, a tarefa de formar alguma 

coisa no homem, mas o homem ele mesmo.169 

Ambos, Kant e Fichte, confirmam a progressividade do sujeito enquanto 

ente responsável pela “construção da natureza humana, razão pela qual se deve 

prestar muita atenção sobre as direções que uma comunidade encaminha a 

educação e o aperfeiçoamento da natureza humana.” 170 

Os valores, o comportamento, intenção, a consciência, a ação humana, as 

inter-relações sociais e a questão educacional caminham lado a lado. Esse 

parece, inclusive, ser um compromisso indiscutível da própria natureza do ato 

educacional, da própria essência de qualquer pensamento sobre a questão, e 

também algo que deveria estar presente em toda a política pública adotada. 

Se o processo educativo soma e lapida o indivíduo enquanto construção, 

desconstrução ou reconstrução de conhecimentos, então deve-se aceitar que seu 

próprio desenvolvimento, vem condicionado por valores inscritos no processo 

aprendizagem/ensino.171 

A partir do conhecimento é que se abrem as possibilidades de escolhas e 

descortinam-se as múltiplas opções existentes. São as informações, 

qualitativamente gerenciadas, que gera a liberdade de escolha, em contrapartida, 

                                            
169 VINCENTI, Luc. Educação e liberdade: Kant e Fitche. São Paulo: Unesp, 1994, p. 10 
170 VINCENTI, Luc.Op.Cit., p. 12 
171 Neste sentido, Eduardo Bittar alerta que é impossível dissociar, o processo de formação de um individuo 
ou grupo de indivíduos, à questão educacional do conjunto de atributos éticos que reúnem. Isso não significa 
discutir se a ética é inata ao ser humano ou pode ser ensinada, mas significa verificar o quanto a partir da 
liberdade de escolha, se pode oferecer ao individuo e à sociedade por meio da educação.  
Por outro lado, ainda argumenta que há de se revelar que se a educação é, entre outras coisa, o 
aperfeiçoamento das faculdades intelectuais, físicas e morais, é certo que tem a ver com a capacitação e o 
adestramento de potencialidades humanas e, portanto, com a questão ética, uma vez que lida com as 
habilidades individuais de agir para si e para outros. Enfim, se a educação visa a formação do espírito, 
formar significa dar à estes indivíduos condições para trabalhar, pensar, criticar, ensinar, aprender, comporta-
se, avaliar, de tal sorte que a carência de formação significa a falta de capacitação. (BITTAR, Eduardo 
Carlos Bianca. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. São Paulo: Manole, 2004, p. 78). 
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a escassez de informações engendra a falta de consciência crítica e, por 

conseqüência, a fácil manipulação do individuo.  

Educar significa crescer, desenvolver. O conhecimento que se expande 

reverte em maiores chances de novas criações e novos encontros de idéias, das 

quais nascem ainda novas alternativas de ser e de se comportar. A falta de 

instrução é antes de tudo, privação de escolha e castração de acertada 

deliberação.  

Neste contexto de transformação, o papel da educação não é outro senão 

o de oferecer uma alternativa de escape para a crise ética institucional que 

avassala os modos de comportamentos intersubjetivos e os modos de 

constituição das organizações e instituições sociais. Deve desasujeitar o indivíduo 

da autofagia que a sociedade produz quando as tornam alienadas de si mesmas. 

Segundo Habermas172, para que se alcance a idéia de educação como 

liberdade, é necessário abandonar a sonolência da consciência do sujeito 

histórico, deixar a letargia do estudo de aceitação passiva dos cânones sociais 

para que então se possam pensar as graves questões que estão implicadas atrás 

do papel da educação como a questão da representação política, da participação 

cidadã, da manipulação de opiniões, dentre inúmeras outras.  

Representação, liberdade e participação têm sido a tônica das 

reivindicações democráticas que ampliam a questão liberal da cidadania 

passando pelo plano político institucional para o desenvolvimento de uma 

sociedade. 

Maria Victoria Benevides afirma que, ao longo dos últimos anos, a 

participação de cidadãos tem sido uma faceta importante da democratização 

política, embora freqüentemente, abordada de forma insuficiente, à medida que 

arranjos institucionais no Brasil permitiram o estabelecimento de diversos 

                                            
172 ARAGÃO, Lucia. Habermas: filósofo e sociólogo do nosso tempo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2002, p. 191. 
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processos, por meio dos quais cidadãos podem envolver-se na formulação de 

políticas públicas.173 

O conceito do público participativo fornece um novo arranjo analítico para a 

compreensão das transformações que vem ocorrendo no campo da participação 

política no Brasil apos o período de redemocratização. Ele conecta as estratégias 

de renovação e contestação política com novas instituições que, atualmente estão 

em processo de disseminação. 

Esse arranjo supera uma divisão conceitual desnecessária no âmbito da 

ciência política, à medida que demonstra como a participação dos cidadãos, a 

formulação de políticas públicas e a criação de novas instituições interagem para 

contestar as práticas políticas de clientelismo e patronagem usual na política 

brasileira. 

Nesse contexto nos parece importante destacar, finalmente, a questão dos 

costumes políticos brasileiros e em decorrência, a necessidade da educação 

política. 

A introdução do princípio da participação popular na esfera publica é sem 

dúvida, o início do desmonte da tradição oligárquica e patrimonialista brasileira. 

Os costumes de um povo, sua mentalidade, seus valores se não forem bem 

discernidos, podem se opor não apenas à igualdade de condições, mas também à 

política.  

Segundo Maria Victoria Benevides, a democratização do País depende de 

mudanças de costumes arraigados a tradições de exclusão, mediante a 

expectativa de mudança manifesta diante do exercício da cidadania e de direitos 

como um todo; o que se traduz também , em exigência de maior  participação 

                                            
173 BENEVIDES, Maria Victoria. Nós, o povo: reformas políticas para radicalizar a democracia. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 88. 
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política – na qual s inclui, a institucionalização e aperfeiçoamento dos 

mecanismos de democracia semi-direta.174 

A educação política é especialmente necessária quando se leva em conta 

a imensa parcela de “desorganizados” na população brasileira. Entretanto, como 

integrá-los à sociedade e à cidadania ativa a não ser multiplicando espaços 

públicos onde a participação política é possível?  

A existência do espaço público é condição necessária para a democracia e 

mais, os institutos da democracia  semi direta contribuem para  educação política 

do povo, como instrumento de verdadeira escola de cidadania. É bom lembrar 

que a educação política mediante a participação em processos decisórios de 

interesse públicos – orçamentos participativos, referendos, plebiscitos, projetos de 

leis de iniciativa popular, conselhos de participação popular, são importantes em 

si mesmos, independente dos resultados obtidos.  

As campanhas que precedem toda consulta popular além da função 

informativa, tem cunho educativo para toda a sociedade envolvida no processo, 

desde os indivíduos ativos diretos do processo, até mesmo os partidos políticos e 

lideranças partidárias.Inclusive, pode-se dizer que é exatamente em decorrência 

destas informações, que estes organismos desenvolvem suas estratégias de 

trabalho – acerca das opiniões ou avaliações de problemas específicos emergidos 

da opinião pública.175 

No século XX, a fundamentação pós-kantiana dos princípios constitucionais 

liberais ocupou-se menos com os vestígios do direito natural objetivo (como da 

ética material de valores) do que com formas históricas e empíricas de crítica. 

                                            
174 BENEVIDES, Maria Victoria. Nós, o povo: reformas políticas para radicalizar a democracia. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2004, p. 83. 
175 Essa reflexão não é restrita ao caso brasileiro, é também recorrente entre autores de países desenvolvidos, 
na linha que valoriza desde Stuart Mill, a participação política como essencial ao processo educativo de todo 
ser humano. Bernand Chantebout considera que a democracia do governo do povo pelo povo deve continuar 
a admitir formas de democracia direta, mesmo à custa de imenso esforço de educação política dos cidadãos. 
Para Joseph Grodin, ex juiz da Corte Suprema da Califórnia , a participação direta se apresenta como uma 
benção na tarefa de associar o povo ao processo decisório (BENEVIDES, Maria Victoria. Nós, o povo: 
reformas políticas para radicalizar a democracia. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004, p.115). 
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 A tarefa central é a de esclarecer por que o processo democrático vale 

como um procedimento de uma normatização legítima: enquanto ele preencher as 

condições de uma formação de opiniões e vontades inclusiva e discursiva, ele 

fundamenta uma suposição da aceitabilidade racional das conseqüências; e por 

que a democracia e os direitos do homem, no processo de elaboração de uma 

Constituição, delimitam-se mutuamente a partir de uma mesma fonte: a 

institucionalização jurídica do procedimento de normatização democrática exige 

garantia concomitante dos direitos fundamentais políticos e liberais. 

 O ponto de referência dessa estratégia de justificação é a Constituição, 

que os cidadãos associados dão para si mesmos, e não a domesticação do 

Estado subsistente, pois esse precisa ser gerado nos caminhos que perfazem a 

entrega da Constituição democrática.176 

De acordo com tal leitura, a reivindicação de validade do direito positivo 

deve estar dirigida para uma fundamentação nas convicções pré-políticas e éticas 

das comunidades, pois, uma tal ordem jurídica não pode ser somente legitimada, 

auto-referencialmente, a partir de procedimentos jurídicos gerados 

democraticamente. 

Mas, contra uma compreensão do Estado constitucional baseada no direito 

hegeliano, a Constituição processualista, inspirada por Kant, insiste na 

fundamentação de estruturas constitucionais autônomas, racionalmente 

aceitáveis para todos os cidadãos e regidas de acordo com suas pretensões. 

Enfim, neste século, os pressupostos de existência normativos do Estado 

constitucional democrático são, com respeito ao papel dos cidadãos do Estado, 

que se compreendem como sujeitos do direito, mais exigentes do que em relação 

ao papel dos cidadãos da sociedade, que são objeto do Direito.177 

                                            
176HABERMAS, Jurgen; RATZINGER, Joseph. O Cisma do Século 21 – In:  Caderno Folha Mais. Apud 
Jornal Folha de São Paulo de 24/04/2005- Reunidos na academia católica da Baviera, em Munique, e sob o 
impacto da guerra do Iraque, o pensador Jürgen Habermas e o Cardeal Joseph Ratzinger, atual Papa Bento 
XVI, em reflexão sobre a nova ordem política e cultural do ocidente. 
177 ARAGÃO, Lucia. Habermas: Filósofo e sociólogo do nosso tempo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003, p. 196 
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2.3.2 - Educação e cidadania na Constituição de 1988 

As Constituições da era moderna incorporaram direitos fundamentais e 

princípios de organização política similares aos interesses da esfera pública 

burguesa. Com o tempo, e por força da pressão das massas, nelas se inseriram a 

extensão dos direitos políticos para os grupos que estavam marginalizados - 

operários e mulheres, principalmente - e os direitos sociais.  

Nesse sentido, portanto, a educação tornou-se direito social inafastável, 

instrumento indispensável para a própria formação plena da pessoa como sujeito 

de direitos e obrigações. Sem educação, a personalidade não se mostra plena em 

seu conteúdo, ficando prejudicado no campo fático - mas também no campo 

jurídico178. 

O preparo para o exercício da cidadania é também fator de extrema 

importância para a integração social. A cidadania é fundamento da República - 

artigo 1º, inciso II da Constituição - e diz com a dimensão política do indivíduo - ou 

seja, o seu poder soberano de decidir os destinos da sociedade politicamente 

organizada, quer por meio de representantes eleitos, quer diretamente, através de 

plebiscitos, referendos e projetos de lei de iniciativa popular - artigo 1º, parágrafo 

único, art. 44 e seguintes, art. 14 e art. 61, § 2º, o que é mesmo corolário do 

Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do 

Brasil - art. 1º, caput – sendo atributo do nacional em gozo dos direitos políticos.179 

Cidadania180 é, no dizer de Carmem Lúcia Antunes Rocha: 

                                            
178 Haja vista o disposto no artigo 5◦, inciso XIII da Constituição Federal quando autoriza que lei estabeleça 
condições necessárias para qualificações profissionais. 
179 Os direitos políticos são classificados em ativos e passivos. Ativos são os atinentes ao direito de votar, de 
exercer a soberania por meio de representantes eleitos, de influenciar decisivamente a formação da vontade 
política do Estado; passivos são os atinentes ao direito de ser votado, de ser escolhido como representante da 
soberania popular no exercício de cargos político-eletivos. Somente o nacional pode, portanto, ser cidadão, 
nesse sentido técnico-jurídico de titular  de direitos políticos (art. 14, § 2º - "Não podem alistar-se como 
eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos"; art. 14, § 3º, 
inciso I – "São condições de elegibilidade, na forma da lei: I – a nacionalidade brasileira"; art. 15, inciso I – 
"É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: I – cancelamento 
da naturalização por sentença transitada em julgado"). 
180 O qualificativo de cidadão ainda habilita a propositura de ação popular, "que vise a 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 
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(...) a liberdade expressa na vida política, na participação política: 
liberdade de escolher as formas de convivência políticas afinadas com 
objetivos que se elegem pelo grupo social; liberdade de participar dos 
governos e de manifestar-se sobre o desempenho dos governantes; 
liberdade de participar da escolha dos meios de condução dos negócios 
da cidade; liberdade de determinar-se segundo os seus interesses e 
aspirações, em benefício de sua própria realização e do benefício de 
todos e de, assim participando, decidir o seu presente e o seu futuro.181  

No Brasil, os debates sobre representação têm-se vinculado à discussão 

mais ampla sobre cidadania e se manifestado em três níveis. 

Primeiramente, como exigência do estabelecimento de uma ordem legal de 

tipo democrático onde os cidadãos participam da vida política através dos partidos 

políticos e pelo voto-direito de representação política. 

Posteriormente, como exigência do estabelecimento das garantias 

individuais, sociais, econômicas, políticas e culturais, cujas linhas gerais definem 

o estado de Direito como Estado no qual vigoram pactos a serem observados e a 

disputa por direitos - neste nível, refere-se à cidadania à questão dos direitos e 

liberdades civis. 

E finalmente, como exigência do estabelecimento de um novo modelo 

econômico destinado à redistribuição mais justa de renda nacional, onde o Estado 

desenvolve uma política social que beneficie prioritariamente as classes 

populares, mas ainda implica no direito destas classes defenderem seus 

interesses tanto através de movimentos sociais, sindicais e de opinião publica, 

quanto pela participação direta das decisões concernente à vida e trabalho – 

nesse nível,a questão da cidadania é de justiça social e econômica.182 

Nesse sentido, Flavia Piovesan afirma que a educação é, portanto, 

“indispensável instrumento de preparo para o exercício da cidadania, da 

participação, da representação para tutela e resguardo dos direitos humanos, 

                                                                                                                                    
ônus da sucumbência" (art. 5º, inciso LXXIII), sendo a prova da cidadania efetuada mediante apresentação, 
em juízo, do título de eleitor (art. 1º, § 3º da Lei nº 4.717, de 29/06/1965) 
181 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, República e Federação no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 
116. 
182 CHAUÍ. Marilena. Cultura e Democracia. São Paulo: Cortez, 1989. 
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fundamentais e sociais e é realmente, nessa moldura que o direito à educação é 

tratado como um direito fundamental pela Constituição Federal de 1988”183. 

 Quando trata dos direitos sociais - Capítulo II do Título II - a Constituição 

efetua um certo desmembramento quanto aos seus destinatários. Assim é que o 

artigo 7º enumera direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais, elencando 

apenas alguns deles como titulares e também, os trabalhadores domésticos - 

artigo 7º, parágrafo único - , sendo ainda destinado aos servidores públicos 

titulares de cargos públicos - , com restrições - artigo 39, § 3º- e  também os 

militares - artigo 142, § 3º, inciso VIII e artigo 42, § 1º.  

Entretanto, no que se refere aos direitos sociais do artigo 6º - educação, 

saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância, assistência aos desamparados, sem fazer qualquer 

restrição para a titularidade destes direitos fundamentais.184 

O artigo 205 estabelece que a “educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. 

  Esse dever do Estado com a prestação da educação a todos, como direito 

fundamental, deve ser efetivado mediante a garantia de: a) ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que 

a ele não tiverem acesso na idade própria; b) progressiva universalização do 

ensino médio; c) atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; d) atendimento em 

creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; e) acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; f) oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando; g) atendimento ao educando, no ensino fundamental, 

através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde – conforme disposto no art. 208 e seus incisos. 

                                            
183 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad 2ªed., 2003, p. 326. 
184 BRITTO. Carlos Ayres. A dignidade da pessoa humana. São Paulo: Revista da Magistratura. Vol 
18,1999. 
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 Portanto, tratar a educação como um direito fundamental 

predominantemente associado à prestações positivas do Estado, da família e da 

sociedade, mas, sobretudo do primeiro - status positivo - significa também o 

estabelecer de uma série de conseqüências jurídicas, quais sejam, as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata -artigo 

5º, § 1º da Carta Magna, sendo então justiciáveis os direitos e garantias 

fundamentais.185. 

Do modo como disposto na Constituição Federal, depreende-se que a 

educação foi tratada como um serviço público. Importante, então, destacar o 

sentido técnico jurídico – bem como as conseqüências jurídicas daí advindas – do 

termo serviço público. 

Como adverte Odete Medauar 186: 

A expressão serviço público às vezes vem empregada em sentido muito 
amplo, para abranger toda e qualquer atividade realizada pela 
Administração pública, desde uma carimbada num requerimento até o 
transporte coletivo. Quando se fala em ‘ingresso no serviço público’, é 
atribuído sentido amplo ao termo. Se esta fosse a acepção adequada, 
todo o direito administrativo conteria um único capítulo, denominado 
‘serviço público’, pois todas as atividades da Administração aí se 
incluiriam. 

No sentido amplo da expressão "serviço público", são englobadas também 

as atividades do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, quando se menciona o 

seguinte: o Judiciário presta serviço público relevante; o Legislativo realiza serviço 

público. Evidente que aí a expressão não se reveste de sentido técnico, nem tais 

atividades sujeitam-se aos preceitos norteadores da atividade tecnicamente 

caracterizada como serviço público.  187 

                                            
185 Entendendo justiciáveis como passíveis de tutela jurisdicional, em face do princípio da inafastabilidade do 
Poder Judiciário, em caso de lesão ou ameaça a direito - artigo 5º, inciso XXXV;e também, o 
estabelecimento de uma ordem de valores e prioridades, enquanto políticas públicas, a serem executadas e 
desenvolvidas pelo Estado para a prestação da educação. 
186 MEDAUAR. Odete. Direito Administrativo Moderno. 9ª Edição, São Paulo: RT, 2005, p. 367 
187 “Serviço público, como um capítulo do direito administrativo, diz respeito a atividade realizada no âmbito 
das atribuições da Administração, inserida no Executivo. E refere-se a atividade prestacional, em que o poder 
público propicia algo necessário à vida coletiva, como por exemplo: água, energia elétrica, transporte 
urbano. As atividades-meio, por exemplo, arrecadação de tributos, serviços de arquivo, limpeza de 
repartições, vigilância de repartições, não se incluem na acepção técnica de serviço público.Assim, o serviço 
público apresenta-se como uma dentre as múltiplas atividades desempenhadas pela Administração, que deve 
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A Constituição Federal aponta expressamente diversas atividades como 

sendo serviço público188, a exemplo do transporte coletivo - art. 30, inciso V, 

serviços telefônicos e telegráficos - art. 21, XI, energia elétrica - art. 21, inciso XII, 

"b"189 - alguns a serem prestados diretamente pelo Estado e outros podendo ser 

prestados por particulares, mediante concessão ou permissão 190 - deixando 

margem à legislação infraconstitucional para a definição de outras atividades 

como serviço público. 

A educação, quando prestada pelo Estado, enquadra-se perfeitamente na 

conceituação técnico-jurídica mais restrita de serviço público. Entretanto, a 

Constituição permite que a educação seja oferecida por particulares - art. 206, 

inciso III e art. 209 e nesse último caso, tal atividade não se enquadra na acepção 

técnica de serviço público, cabendo distinguir serviço público privativo do Estado e 

serviço público não privativo do Estado. Como diz Celso Antônio Bandeira de 

Mello:191 

Nesta última categoria ingressam os serviços que o Estado pode 
desempenhar, imprimindo-lhes regime de Direito Público, sem, 
entretanto, proscrever a livre iniciativa do ramo de atividades em que se 
inserem.Seria o caso de serviços de educação e saúde, por exemplo. 
Aos particulares é lícito desempenhá-los, independentemente de 
concessão. Submetem-se, apenas, a uma fiscalização do Poder Público, 
que a efetua no exercício normal de sua polícia administrativa.  

A Carta Constitucional, expressamente indica ser dever do Estado, a 

prestação de serviços de ensino, saúde e previdência, o que não significa, 

entretanto, haja proscrito destas esferas a iniciativa privada. Por outro lado, a 

circunstância de deixar tal campo aberto aos particulares não autoriza a ilação de 

                                                                                                                                    
utilizar seus poderes, bens e agentes, seus atos e contratos para realizá-lo de modo eficiente.” (MEDAUAR. 
Odete. Op. cit, p. 368). 
188 Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez,  conceitua serviço público, também em acepção técnica 
restrita, como(...) toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente 
pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público 
– portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído pelo Estado em 
favor dos interesses que houver definido como próprios no sistema normativo. (MELLO, Celso Antonio 
Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 13ª edição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 601). 
189 Enumeração disposta por Odete Medauar (MEDAUAR, Odete. Op. cit., p. 369) 
190 Art. 175 da Constituição Federal: "Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos". 
191 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 13ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 613. 
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que, por tal motivo, estarão descaracterizados da categoria serviço público, 

quando prestados pelo Estado sob regime peculiar, uma vez que seu 

desempenho se constitui em um dever para o Poder Público. 

Educação para o exercício da cidadania não somente é direito de todos, 

mas sobretudo, uma conquista de uma sociedade que ser quer ver emancipada 

de suas estreitas e restritas grades em que preponderam a falta de informação, 

tecnologia, instrumentos de progresso, consciência para o exercício do voto, 

preparo dos eleitos para a condução da coisa publica, interação civilizada e 

sincronizada entre membros da sociedade civil, organizações e associações, 

preparo para a filtragem de informações veiculadas pela mídia.192 Propugnar por 

um sistema de forte educação é propugnar pelo futuro da democracia, da 

cidadania e dos direitos humanos.193 

Então, perguntar quem é o povo, 194 pode significar mesmo questionar-se 

qual é a sua educação. Alguns autores chegam mesmo a definir a cidadania a 

partir da educação.195  É possível, mais que isso, pensar o povo segundo sua 

condição histórica social, e entrever na educação um elo de libertação importante, 

sobretudo quando suas condições são de exploração e submissão econômica, 

política e social.  

Afinal, qual é então, o papel da educação? Talvez não se tenha nem que 

fazer esta pergunta. Talvez ela seja respondida assim que, se estudem com 

Paulo Freire as condições nas quais se encontra ainda hoje imersa a brasilidade, 

como discorre: 

O ponto de partida do nosso transito foi exatamente àquela sociedade 
fechada a que nos referimos. Sociedade, acrescente-se, com o centro 
de decisão de sua economia fora dela.Economia, por isso mesmo, 

                                            
192 Esse tipo de preocupação é intensamente discutido por Norberto Bobbio em O futuro da democracia; 
uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.  
193 “Por isso avulta a importância da educação para a cidadania, para a democracia e direitos humanos” 
(AQUINO, Julio Groppa (Org) . Ética na escola: a diferença que faz a diferença. São Paulo: Summus, 1988, 
p. 135-151). 
194 MULLER, Friederich. Quem é o povo? Questão fundamental para a democracia. Tradução: Peter 
Naumann. São Paulo: Max Limonad, 1998. 
195 FREIRE. Paulo. “Viva o Brasil: repensando a educação”. In: São Paulo: Revista de educação, ano 
indefinido, p. 17-22.  
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comandada por um mercado externo. Exportadora de matérias primas. 
Crescendo para fora. Predatória. Sociedade reflexa na sua economia. 
Reflexa na sua cultura. Por isso alienada. Objeto e não sujeito de si 
mesma. Sem povo. Antidialogal, dificultando a mobilidade social vertical 
ascendente. Sem vida urbana ou com precária vida urbana. Com 
alarmantes índices de analfabetismo, ainda hoje persistentes. Atrasada. 
Comandada por uma elite superposta a seu mundo, em vez de com ele 
integrada.196 

Quando se fala em cidadania, não se quer falar em mero conjunto de 

direitos e deveres legais ou constitucionais, mas em cidadania ativa, participativa, 

interativa, critica, libertadora e auto-consciente, produtiva e dinâmica. 

 Ademais da consciência cívica, para o exercício de direitos e deveres 

públicos, a educação tem em vista a formação da consciência nacional, uma vez 

que fortalece os laços históricos, éticos, comunitários e restabelece ligações com 

o passado e as tradições culturais de um povo. 

O desatrelamento da educação e da cidadania é fratura e sustentação para 

alienação de um povo. E neste aspecto, o Brasil tem farta experiência para contar 

a sua própria história, pois pensar nestas questões é discutir um pouco no retardo 

de consciência crítico-reflexiva que acabou por acontecer com o processo de 

adestramento do sistema educacional para servir a um sistema politicamente 

dominante.197 

Para tanto, é necessário o fortalecimento do sistema educacional nacional, 

visando à implementação e a abertura de novas diretrizes para a população. E 

                                            
196 Nessa linha, é com Paulo Freire que se pensam essas questões, destacando nos três trechos a seguir a 
importância de se perceber o desenraizamento alienante plantado na culturalidade brasileira: os contingentes 
de “povo”, sociologicamente inexistente, imersos no processo, não percebiam, em termos críticos, as bases 
espoliadoras daquela “ordem”. Acomodavam-se a ela. A medida em que iniciam a emersão no processo 
histórico, vão percebendo rapidamente que os fundamentos da “ordem”que os minimizavam já não tem 
sentido. Levanta-se contra a ordem, que já é desordem hoje, não só ética, mas sociologicamente. Para os 
representantes das classes aquinhoadas pela ordem anterior, atacá-la e tentar democraticamente sua 
superação era subvertê-la. Na verdade, subversão era mantê-la fora do tempo. Esta é uma das grandes 
subversões do golpe militar brasileiro. Por isso, a atitude subversiva é essencialmente comandada por 
apetites, conscientes ou não, de privilégios. Daí a subversão não ser apenas de quem, não tem privilégios, 
queria tê-los, mas também daqueles que, tendo-os, pretendam mantê-los. Por isso mesmo, numa sociedade 
em transição como a nossa, subversivo tanto era o homem comum “emergente” em posição ingênua no 
processo histórico, em busca de privilégios, como subversivo era e é aquele que pretendia e pretende manter 
uma ordem defasada. (BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. 
São Paulo: Manole, 2004, p. 86) 
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isso não ocorrerá sem uma política sistemática de valorização e capacitação do 

profissional da área educacional.  

O desenvolvimento só é possível com incentivos educacionais concretos e 

palpáveis, pois essa é a forma de libertação de um povo de sujeições diversas, 

dentre elas, do colonialismo cultural. 198 Deve-se conceder ao povo o acesso à sua 

história, permitindo-lhe a valorização de suas práticas tradicionais e o 

desenvolvimento de sua consciência moral e social, para que possa desenvolver 

suas próprias normas.  

Portanto, pode-se afirmar, não apenas, o cabimento dos termos educação 

e cidadania, mas também, educação para a cidadania e ainda, cidadania na 

educação. Ou seja, as relações estão a denunciar uma trama complexa de 

significações a partir de qualquer dos dois pólos. O que há de se levar em conta 

agora, é a indivisibilidade do tema para o progresso social na análise do projeto 

educacional brasileiro diante das diretrizes fundamentais das políticas públicas. 

Repensar o Estado é propor novos modos pelas quais essas políticas 

públicas serão exercitadas em seu seio, além de criar a necessidade de 

rearticulação das próprias técnicas, os próprios saberes e as próprias ciências de 

Estado.  

Pensar políticas públicas efetivas é um desafio em tempos em que a 

inoperância e o descrédito tomaram conta da consciência coletiva acerca da 

capacidade de ação e intervenção estatal sobre a sociedade. No pensamento de 

Maria Paula Dallari Bucci: 

(...) no entanto, onde a cidadania é incipiente , se as leis e as instituições 
não forem especialmente boas, todo o conjunto atuará sem sentido 

                                                                                                                                    
197 FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 26ªedição. São Paulo: Cortez/Instituto Paulo 
Freire. 2002, pg 64. 
198 Nesse sentido é que afirma com convicção André Franco Montoro: “O importante é desenvolver o 
espírito critico e a capacidade de reflexão em profundidade em todos os setores da nossa cultura. A 
focalização de temas brasileiros e a reflexão em profundidade sobre questões básicas de nossa realidade 
cultural, no campo da Educação, da sociologia, da Economia, da Política, do Direito, etc, representam um 
passo necessário para a superação de colonialismo cultural e elaboração de um autêntico pensamento 
filosófico no Brasil.” (MONTORO, André Franco, Estudos de Filosofia de Direito, 3ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p.173.) 
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evolutivo, desordenadamente. Ocorre uma sucessão de atos e condutas 
em um movimento circular e cumulativo, não levando à melhoria da 
sociedade, mas ao contrario, reproduzindo os fatores que geram o 
atraso. Em um quadro como este, o papel das instituições de Direito 
público seria ainda mais relevante que nas sociedades desenvolvidas 
para romper este movimento e criar condições para o processo da 
democracia. 199 

Enfim, nas palavras de Eduardo Bittar: 

(...) a reengenharia do poder e da máquina burocrática é um tema de 
desenvolvimento nacional. A aproximação da dimensão administrativa 
da política com o pleno e efetivo conhecimento do objeto da política 
pública, é o que permite a plena atuação pratica do poder de 
gerenciamento de conflitos e necessidades sociais. O que não se pode 
mais admitir é uma sociedade periférica, com lustros conceituais 
europeus, com práticas pré- modernas de exercício de administração, 
totalmente atravancada em seu dinamismo operacional por regras 
superadas e limitações jurídicas para o exercício da atividade publica; 
além disso, a pilhagem  do sistema público do Estado, que se encontra à 
serviço de interesses e forças privadas.200 

 

2.3.3 – Opinião, representação e imprensa 

Atualmente, são tantos os sentidos atribuídos ao conceito de opinião 

pública, de tal sorte que nos parece pertinente verificar algumas das principais 

idéias vinculadas a essa expressão. 

 Certamente, opinião pública pode ser entendida, por um lado, como 

opinião do público - sentido subjetivo - ou seja, pode-se dizer que a opinião 

pública no sentido subjetivo faz referência ao conjunto de sujeitos que sustentam 

uma mesma opinião. De outro, como opinião sobre aquilo que é público - sentido 

objetivo201. 

Ainda atribui-se um terceiro sentido à opinião pública relacionada com a 

idéia de pública como sinônimo de visível ou transparente. Deste modo, poderia 

se entender a opinião não apenas como a opinião de um determinado público, 

opinião pública enquanto, público opinante, ou como a opinião sobre o que é 

                                            
199 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 39 
200 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Ética, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. São Paulo: Manole, 
2004, p. 60. 
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público, opinião pública enquanto, opinião política sobre assuntos gerais, 

mensagem da opinião, mas também como opinião visível, que tenha sido criada 

publicamente, sem segredos ou enganos.  

Nesse caso, antes de se estar diante de um novo sentido de opinião 

pública, se está diante da condição para a sua existência, tanto se a 

consideramos do ponto de vista subjetivo como objetivo. Trate-se da opinião 

pública como opinião de um público ou do público, ou trate-se da opinião pública 

como opinião sobre a coisa pública, esta terá de configurar-se sempre de forma 

transparente, sem segredos, ou melhor, publicamente. 

Há também o que se pode chamar de sentido instrumental, no qual se 

equipara a opinião pública com os meios de comunicação. Assim, estaríamos 

diante de um quarto uso da expressão opinião pública quando se apresenta a 

imprensa ou os meios de comunicação de massa em geral,como o canal ou a via 

através da qual se cria e se forma a opinião. Aqui estamos mais próximos da 

expressão opinião publicada pela, ou na imprensa, com a opinião pública 

propriamente dita.202 

 

Embora já se tenha identificado o sentido objetivo de opinião pública como 

opinião sobre o que é público e este seja seu sentido clássico ou histórico, deve-

se apontar um sentido mais lato vinculado à publicidade das opiniões, sem 

especificar, conscientemente, a necessidade de uma dimensão política das 

mesmas. Desta maneira equipara-se à opinião pública no seu sentido objetivo 

com a mensagem da comunicação, independentemente da natureza pública – 

política - ou privada que esta tenha. 

                                                                                                                                    
201 SARTORI, Giovanni. A teoria da representação no Estado representativo moderno. Belo Horizonte: 
Edições da Revista Brasileira de Estudos Políticos, 1962, p. 52. 
202 Certamente não se trata de uma nova acepção ou possibilidade de uso de opinião pública, mas de uma identificação 
do sentido subjetivo, pois não se está fazendo outra coisa senão designar a opinião da imprensa – na realidade, a opinião 
de jornalistas e/ou dos proprietários dos veículos e, neste caso, dos cidadãos, sempre pouco numerosos, que têm acesso à 
opinião veiculada – como sendo a opinião pública. Ou seja, se está fazendo um uso subjetivo concreto da expressão 
opinião pública, equiparando esta com a opinião dos titulares efetivos da liberdade de imprensa. Em outras palavras, na 
perspectiva subjetiva está-se identificando público opinante com jornalistas. (SÁ, Fernando. “Tensões da democracia 
representativa: imprensa e legislativo na esfera pública política”. In: http://www.facha.edu.br/publicacoes/comum/ 
comum24/Artigo1. pdf. Acesso feito em 20/07/05) 
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Todavia, ainda que a publicidade de uma opinião possa ser conseqüência 

de seu interesse público, ou seja, existência de um interesse subjetivo dos 

cidadãos por determinado assunto, ou sobre o que se opina em relação a ele 

próprio , e por isso se publica, preferimos definir a opinião pública no seu sentido 

objetivo como opiniões que interessem objetivamente à coletividade, isto é, que 

versem sobre os assuntos universais ou sobre os problemas políticos no sentido 

profundo e clássico da expressão.203   

Note-se, portanto, que é possível dar publicidade a opiniões irrelevantes 

que nem por isso formariam opinião pública propriamente dita. Uma controvérsia 

privada à qual se deu publicidade não será opinião pública,204 a menos que esta 

afete o interesse geral. Neste caso, como disse Jean-Jacques Rousseau, 

julgaríamos “aquilo que nos é estranho, sem que tivéssemos qualquer princípio 

verdadeiro de eqüidade para guiar-nos”.205 

A liberdade de comunicação206 como direito fundamental das pessoas, deve 

ser entendida como o tronco comum de onde partem concretas e determinadas 

liberdades tais como as de manifestar o pensamento e de imprensa.  

Todas essas liberdades seriam concretizações de um enunciado genérico, 

e seriam determinadas pelos canais, sobretudo os de natureza técnica, voltados 

para permitir um exercício efetivo da liberdade de comunicação. Desta forma, não 

                                            
203 HABERMAS, Jurgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994, p. 268. 
204 Portanto, não serão objeto da opinião pública as opiniões que se preocupem apenas com as questões 
privadas, desde que essas não tenham qualquer importância para o conjunto das atividades do Estado. Ou 
seja, não são objeto da opinião pública: 1. nem o âmbito privado, pessoal ou familiar ; 2. nem o âmbito 
social, comercial ou profissional, quando não estejam vinculados ao político, isto é, aos assuntos 
relacionados com a administração do Estado. Público é aquilo que diz respeito à vida política. 
Trata-se assim, de não cercear em demasia seu sentido, mas tampouco lhe dar uma amplitude tão grande que 
descaracterize o conceito, a ponto de que o objeto da opinião seja qualquer assunto que se submeta ao juízo 
do público, independentemente de sua natureza público - política ou privada. Portanto, a opinião pública 
como conceito político deve ser resultado de certas condições que podem se concretizar nas seguintes: 
liberdade de comunicação / expressão; publicidade e ausência de apriorismos. (SÁ, Fernando, “Tensões da 
democracia representativa: imprensa e legislativo na esfera pública política”. In: 
http://www.facha.edu.br/publicacoes/comum/ comum24/Artigo1. pdf.,p.28. Acesso feito em 20/07/05) 
205 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Emílio ou da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 56. 
206 “O controle social da sociedade e do Estado na difusão da informação, na produção da informação não 
pode ser, em hipótese alguma, confundida com censura, esta sim, odioso instrumento de manipulação do 
poder, que mascara a verdade e conspira contra os ideais democráticos”.(FIGUEIREDO, Marcelo. A 
Democratização dos Meios de Comunicação – O Papel da Televisão. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, 
CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 2, maio, 2001. Disponível em: 
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existirá qualquer diferença substancial ou relevante entre a liberdade de opinião 

ou de comunicação e a liberdade de imprensa. 

Segundo Marcelo Figueiredo, o verbo “informare”, da língua latina 

significava, “dar forma, modelar”,“formara idéia de alguém ou de algo”. “” O 

informante pode e deve esclarecer ou revelar, mas pode igualmente moldar ou 

deformar o pensamento alheio.Exatamente por isso, o constituinte de 1988 

procurou trabalhar o tema da informação em várias dimensões, privilegiou as 

finalidades educacionais”.207 

 

Interessa destacar é que com relação ao nascimento da opinião pública, o 

relevante é que exista -seja reconhecido e garantido- um regime de liberdade de 

comunicação em sentido amplo, que hoje incluiria também o direito à informação, 

isto é, não apenas a liberdade de informar-se, mas também o direito de ser 

informado, sem censuras ou limitações injustificadas para o seu exercício. 

Embora isso não deva ser confundido com a obrigação de que todos 

opinem, ou com a obrigação de que todos tenham reconhecido o direito de fazer 

parte da opinião pública, é necessário que se possa opinar e discutir livremente 

ou em condições de suficiente liberdade. A universalidade da opinião não é 

condição, por conseguinte, para a opinião pública. 

Esta poderá existir, e de fato tem sido assim na história, mesmo quando 

seja fruto de uma minoria. O que será condição será a universalidade do objeto, 

ou a necessidade de que aquilo sobre o que se opina e discuta seja relevante 

política ou socialmente.208 

                                                                                                                                    
http://www.direitopublico.com.br>.p.2. Acesso em: 23/01/2006) 
207 Ibidem,p.3 
208 Ainda sobre as idéias de Fernando Sá, a opinião pública será assim a opinião sobre aquilo que é público e 
não do que é privado, com o que se está negando, ainda que a realidade social não pareça seguir este 
caminho, a condição de opinião pública ao que se produz no seio da sociedade civil e, em particular, na 
imprensa ou nos meios de comunicação de massas em geral, quando trata de assuntos privados ou 
irrelevantes do ponto de vista político.No entanto, não é suficiente que se possa opinar e discutir livremente. 
Esta livre expressão de idéias e opiniões deve desenvolver-se em um marco de publicidade, de espaço 
público ou esfera pública política. É necessário que a discussão se produza em um contexto de transparência 
ou visibilidade – ou em sua formulação negativa, de ausência de segredo e/ou da prática de opinar e decidir 
mediante acordos secretos –, não apenas de ação do poder, mas do processo político-jurídico em geral. (SÁ, 
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 Norberto Bobbio afirma que estar comprometido com o segredo significa o 

dever de não revelá-lo; e o dever de não revelá-lo implica na obrigação de mentir. 

Da mesma maneira, esta ilegitimidade ou ausência de justificativa do segredo de 

Estado coincide, em linhas gerais com o que Bobbio denomina o poder invisível, o 

Estado duplo, ambos incompatíveis com a democracia e sérios obstáculos à 

opinião pública.209 

O poder político e o poder social devem ser, portanto, poderes 

essencialmente visíveis, exercidos sempre em público, o que implica no máximo 

de distância das práticas de simulação e do engano, pois o segredo não apenas 

tolera, mas exige a mentira.210 

A opinião pública precisa de informação e educação; cada sujeito deve 

estar suficientemente informado e instruído sobre os assuntos públicos de tal 

maneira que seja capaz de, sem se deixar influenciar por apriorismos, formar sua 

opinião sobre tais assuntos que lhe dizem respeito. 211 

                                                                                                                                    
Fernando, “Tensões da democracia representativa: imprensa e legislativo na esfera pública política”. In: 
http://www.facha.edu.br/publicacoes/comum/ comum24/Artigo1. pdf. Acesso feito em 20/07/05) 
209 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2000, p.97. 
210 Aqui estamos diante de uma condição da função crítica ou de controle do poder que se vem atribuindo 
tradicionalmente à opinião pública. Ou seja, em qualquer reflexão em torno da opinião pública encontramos 
sempre que esta é concebida como uma instância crítica e de controle, das mais importantes, se não desde o 
ponto de vista da legitimidade, pois isto dependerá do nível de participação da cidadania na sua 
configuração, certamente do ponto de vista de sua eficácia. Dar publicidade significava tornar público, 
entendendo-se o público como aquilo que pertence a todo o povo. Por conseguinte, publicidade refere-se 
aqui ao que é político, transparente, ausente de obscuridade e de segredo em relação aos assuntos de 
interesse geral ou de caráter público, especialmente quando se refere as tratativas sobre poder. 
211 Nesse contexto, Marcelo Figueiredo em palestra realizada no  I Congresso Brasileiro de Direito Público, 
promovido pelo IDAP/ São Paulo em maio de 2000, nos conta que “As emissoras de rádio e televisão, no 
Brasil, dão inteira preferência a finalidades diversionais em detrimento de finalidades educacionais. Suas 
programações publicitárias ocupam grande espaço da programação em prejuízo ao atendimento das 
finalidades artísticas e informativas. E mesmo a informação é deformada e ideologicamente “filtrada” à 
moda dos donos do poder televisivo. O fenômeno não é privilégio nacional. Wolf Paul4, da Universidade 
Goethe de Frankfurt, anota que a competição no setor deveria impedir o surgimento de opiniões 
hegemônicas na radiodifusão, assegurando, desse modo, a sobrevivência da ordem democrática. Diz que a 
Constituição alemã 
não permite que se subverta esta ordem democrática, através da concentração dos “mass media” nas mãos de 
uns poucos particulares. Entretanto conclui afirmando que o mercado livre de radiodifusão privada , bem 
como o televisivo, concentra-se na mão de dois grupos. “A tendência global se reflete em praticamente todos 
os países europeus: apesar da forte resistência das emissoras públicas, prossegue a expansão das 
“teledisneylândias”, através das chamadas “TV-Spazzatura”(“TV-Lixo”) e da “Sex and Crime TV”. As 
forças  de mercado e os dólares da publicidade- e não os “megahertz”- é que estão determinando o volume de 
emissões de rádio e televisão à disposição dos cidadãos-consumidores”.(FIGUEIREDO, Marcelo. A 
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Evidente, aqui estamos dotando a opinião pública de um mínimo material, 

de um elemento definidor prévio, a saber, a necessidade de que a opinião pública 

seja formada sob mínimas condições de liberdade, concretizadas na liberdade de 

comunicação de idéias e opiniões, no princípio de publicidade e que seja o 

resultado da reflexão e da vontade igualmente livre dos sujeitos (sejam quais 

forem) e que participam da sua configuração. Ou seja, pode-se concluir que a 

opinião pública ou é opinião pública livre ou, simplesmente, não é opinião pública. 

O fundamento da opinião pública política, portanto, deve estar situado nas 

transformações que são produzidas com as revoluções burguesas, quando o 

Legislativo passa a ser entendido como um órgão da sociedade e não mais como 

um órgão do Estado.212  

Se a opinião pública expressa os desejos naturais e racionais dos homens, 

as instituições públicas apenas poderão legitimar-se através dela na medida em 

que, em sua formação e em seu funcionamento, recolham e traduzam 

concretamente os seus conteúdos.  

Dessa maneira, o Poder Legislativo, que, por um lado, será convertido na 

peça fundamental do sistema político, por outro, apenas encontrará a sua razão 

de ser, e sua justificação final,enquanto se apresentar como parte fundamental 

dessa estrutura da opinião pública e da publicidade. 

Através desta concepção, portanto, o Poder Legislativo deve ser 

compreendido como um órgão da sociedade e não do Estado, é um claro reflexo 

e uma continuação do diálogo político dos particulares e, ao converter-se em 

veículo de canalização, orientação e expressão da opinião pública, deve ater-se 

às regras da publicidade.  

                                                                                                                                    
Democratização dos Meios de Comunicação – O Papel da Televisão. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, 
CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 2, maio, 2001. Disponível em:http://www. 
direitopublico.com.br>. p.2. Acesso em: 23/01/2006) 
212 Os liberais aceitarão alguns argumentos dos fisiocratas tais como a separação entre a sociedade civil e o 
Estado, a doutrina da ordem natural, a idéia de liberdade e a regulação do mercado segundo as leis da oferta 
e da procura. O único sistema de relações de interesses, dizem os fisiocratas, é aquele que se desenvolve na 
esfera do privado (entre particulares), recusando o artifício do Estado e negando, portanto, a distinção entre o 
público e o privado. Não existe o público do Estado, mas o público do privado, assim como o mercado é o 
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O mandato representativo recebido dos cidadãos obriga o seu titular a dar 

publicidade sobre tudo aquilo que se discute e decide. Esta é uma das razões que 

explicam o crescimento da insatisfação com a representatividade parlamentar em 

praticamente todos os países democráticos.  

Insatisfação que é acompanhada pelo espetacular desenvolvimento dos 

meios de comunicação social e o conseqüente aumento do volume e diversidade 

de informações colocadas à disposição dos cidadãos. É provocada pelo déficit de 

legitimidade, e acentuada pelo déficit de eficácia de uma instituição que, se por 

um lado, simplifica demasiadamente a sociedade quando a representa, por outro, 

é excessivamente complexa para poder ser um instrumento de auto-direção 

política da sociedade.  

A forma com que o Poder Legislativo obtém a informação, a processa e a 

traduz em uma decisão vinculante (lei), não o habilita a dirigir efetivamente a 

sociedade. Exatamente isso, é que determina uma outra simplificação institucional 

adicional da complexidade social, que se dá através da eleição de um Governo ou 

do Poder Executivo. 

Os meios de comunicação, embora até desejem isso, não conseguem 

traduzir a opinião pública em lei, não são obrigados a tomar decisões vinculantes 

para o conjunto da sociedade. Os meios de comunicação têm a função de expressar 

diretamente a complexidade social; de ser a expressão da diversidade; de ser o 

representante da sociedade, tal como ela espontaneamente se apresenta.  

Essa é a função que está na origem do reconhecimento da liberdade de 

expressão nos textos constitucionais, consoante artigo 5º, IX213, a de se permitir a 

expressão da opinião pública da maneira direta, com a maior diversidade 

possível.  Enfim, como a fórmula mais apropriada para se chegar à interpretação 

racional da opinião pública e sua transformação em ação de governo. 

                                                                                                                                    
responsável por regular a circulação dos produtos, a opinião pública terá como missão racionalizar o mundo 
da política e a sociedade. 
213 Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
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A melhor maneira de perceber concretamente a diferença entre a função 

do Legislativo e a dos meios de comunicação, na sua relação com a opinião 

pública, obtém-se quando verificamos as cautelas que a Constituição incorpora 

para proteger o Legislativo diante da possibilidade de um erro e as que são 

estabelecidas para quando os meios de comunicação o fazem.214 

A opinião pública deve ser capaz de expressar-se espontaneamente, a 

qualquer momento e através de qualquer meio, em especial através dos meios de 

comunicação, sem qualquer limite além da comprovação mínima indispensável que 

garanta que o que se está transmitindo não é algo intencionalmente incorreto. 

Os meios de comunicação devem estar protegidos não para que não 

errem, mas para que possam errar, simplesmente porque isso é mais saudável 

para a democracia215. E isto é assim nas democracias porque a função dos meios 

de comunicação não é a de traduzir em lei a opinião pública, mas a de permitir 

que essa opinião pública seja ouvida e considerada da forma mais completa 

possível. 

                                                                                                                                    
 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença. 
214 A lei deve ser submetida a um processo de verificação que não tem comparação com nenhum outro ato do 
Estado constitucional. Os meios de comunicação, ao contrário, devem se proteger não para que não se 
enganem, mas devem estar protegidos para que possam se enganar. 
215 “A relação entre democracia e comunicação social é evidente. Como demonstram os debates atuais em 
todo o mundo, a democracia corre riscos inesperados. A interpretação da liberdade de comunicação como 
singela liberdade econômica, de alguns empresários ou grupos nacionais ou internacionais de possuir e 
controlar a totalidade da imprensa, ou da televisão tem ensejado graves abusos, com consequências danosas 
ao processo democrático. Fala-se que a “telecracia” estaria corroendo as bases da democracia. Democracia é 
divergência, debate, polêmica. Quem detém a informação no mundo moderno detém grande poder, e pode 
facilmente manipulá-lo. Fica clara a relação entre os dois temas e a necessidade de “democratizar os meios 
de comunicação social”.(FIGUEIREDO, Marcelo. A Democratização dos Meios de Comunicação – O Papel 
da Televisão.In: Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 2, maio, 
2001. Disponível em:http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 23 /01/2006.) 
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CAPÍTULO III - MUNICÍPIO 

3.1- Origens e desenvolvimento 

 
A relação entre governos municipais e comunidade é extremamente 
diferenciada e muito mais profunda do que aquela que ocorre nos outros 
níveis de governo. Não é à toa, por isso mesmo, essa relação é a que 
mais contribui para o exercício da cidadania.216 

Mario Covas 

 

A história nos mostra que o Município é uma criação jurídica assentada no 

direito natural cuja origem é mais sociológica do que política, advinda do espírito 

associativo humano e de suas relações de vizinhança.  

Os clãs sedentários definiram os primeiros aglomerados com base 

territorial, que se estendia até os limites da caça e da pesca, e mais tarde, 

pastagens para rebanhos. Das relações de vizinhanças com outros clãs, adveio o 

sentido dinâmico, dos limites territoriais segundo Fustel de Coulanges217.  

Dos núcleos familiares iniciais aos agrupamentos maiores, ocorreu a 

formação de grupos sociais em decorrência do interesse de garantir a segurança, 

a divisão social do trabalho, das funções religiosa e guerreiras,as quais talvez, 

sejam os primeiros resquícios de organizações políticas municipais , mas que 

sem dúvida, representam o espírito gregário e autônomo das antigas civilizações.  

Na Antiguidade todas as grandes cidades nasceram às margens de um rio 

e não poderia ser diferente na Península Ibérica. As aldeias hidráulicas, 

marcaram o início da estrutura européia municipal, na fase neolítica, na alvorada 

da humanidade, mais precisamente na Antiguidade espanhola218, e são 

atualmente consideradas a origem da formação, em toda a Europa, dos 

Municípios (Estado – Aldeia). 

                                            
216 COVAS, Mario. “Introdução da obra Descentralização e Participação: Importância do Município na 
Democracia”. In: O Município no Século XXI- Cenários e Perspectivas – Edição especial CEPAM/30 anos 
da ECT, São Paulo: PRO Editores, 1999. 
217 COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 2004, p.264.  
218 BRAZ, Petrônio.Direito Municipal na Constituição. Leme: Editora de Direito, 2003, p.30. 
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Na história da Grécia e da Itália, antes da conquista romana, o loteamento 

territorial foi levado ao extremo e o espírito separatistas das cidades, e se 

tornaram os pilares estruturais de desenvolvimento social, político e administrativo 

da época.  

A Grécia jamais conseguiu formar um Estado único; e nem as urbes 

latinas, etruscas e samnitas puderam compor um corpo compacto, por isso os 

antigos não conseguiram estabelecer, nem mesmo conceber, outra organização 

que não fosse a cidade. Durante longo tempo, nem gregos, nem romanos 

admitiram a possibilidade de várias urbes se unirem e viverem em igualdade de 

condições sob um governo único. O isolamento era a lei da cidade.219 

A divisão era consagrada pelo hábito, pela religião, pelo interesse, pelo 

ódio inveterado, pela lembrança das antigas guerras. Cada urbes dava grande 

importância à sua autonomia, entendendo por esse nome, o conjunto que 

compreendia o culto, o direito, o governo e toda a sua independência religiosa e 

política.  

Era mais fácil uma cidade se submeter à outra do que se associar a ela. 

Todo vencedor se deparava com a alternativa de destruir a cidade vencida e 

ocupar-lhe o território, ou conservar-lhe a independência. Não havia meio termo. 

Ou bem a cidade deixava de existir ou permanecia como Estado soberano.  

Essa é a idéia que Fustel De Coulanges chama de “espírito municipal” da 

cidade antiga. Só se extinguiu quando a crença que lhe servia de base 

desapareceu completamente. Com as revoluções que sofreram foi possível, 

posteriormente, conceber e estabelecer um Estado mais amplo regido por outras 

leis, princípios e vínculos sociais. 

No estudo do desenvolvimento da instituição municipal, acresce-se a 

necessidade de mostrar-se pelos fatos que o governo local em sua origem, como 

em sua constituição definitiva, não fora estruturado sob a égide da liberdade de 

poder, conforme pretendem os sectários da centralização administrativa, mas 

                                            
219 COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 2004, p.264. 
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sobre um direito adquirido e imposto através do uso da energia moral por parte 

dos  povos dominadores. 

O Município atual, ainda que com feições bem distintas, teve suas bases 

políticas fincadas no municipium ou municipia romano, organização local surgida 

no final da fase republicana com as reformas realizadas por Lucio Cornélio Sila, 

(38-78  ac.) após grande expurgo de Senadores e das classes éqüites, atribui-se 

então, a primeira legislação definidora das características municipais. Assim 

sendo, pode-se aduzir que o Município como unidade política administrativa 

surgiu com a República Romana, à luz do Direito e da arte de governar a certas 

cidades, que caiam no domínio da conquista.220 

Paulino Jacques leciona que Roma, depois de passados duzentos anos de 

Monarquia e quinhentos anos de República, passou a imprimir o regime 

municipal, afirmando ser Sila (80 a.C) "o verdadeiro instituidor do regime 

municipal romano" 221 o qual estatuiu a estrutura municipal daquela época com a 

seguinte composição: 

a) a assembléia dos cidadãos, que votava os estatutos (regulamentos e 
posturas) e nomeava (elegia) os magistrados; b) um conselho de 100 
membros, que exercia as funções do Senado romano (controlava a ação 
da assembléia); c) quatro magistrados, que ministravam a justiça; d) os 
duumviri (equivalente a dois cônsules), os supremos magistrados da 
comunidade, os quais exerciam a censura; e) dois questores, que 
administravam os fundos; f) dois colégios de adivinhos pontífices e 
álgures, que exerciam as funções religiosas.222 

Os romanos dominavam pacificamente as cidades conquistadas e as 

mantinham pela força de seus exércitos. Os vencidos tinham o direito, desde sua 

derrota, de conservarem a autonomia de suas leis, nomearem magistrados e 

afluírem cargos públicos em igualdade com os cidadãos. As imposições 

determinadas pelo Senado romano mantinham-se em troca de fiel obediência e 

sujeição à lei romana, mas para isso, a República também lhes concedia certas 

                                            
220 MARTORANO, Dante. Direito Municipal, Rio de Janeiro: Forense,1985, p.55. 
221 JACQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1970, p.48. 
222 Ibidem, p. 49. 
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prerrogativas privadas e até mesmo públicas como é  o caso do privilégio político 

de elegerem seus próprios governantes e dirigirem suas próprias cidades.  

O municipium  - de munia capere -  era a fórmula consagrada na antiga 

jurisprudência para exprimir esse tipo de investidura, qual seja, as comunidades 

que auferiam essas vantagens eram consideradas Municípios. Daí a organização 

municipal que se generalizando com o tempo, fundiu-se na sociedade romana 

como um dos mais poderosos elementos de sua grandeza.223 

Segundo Wolgran Ferreira224, na “República Romana, os Municípios se 

caracterizavam por agrupações de famílias, reunidas em uma circunscrição 

territorial, que gozavam do direito de cidadania, tendo em troca a obrigação de 

pagar à Roma certos tributos e de servirem a seus exércitos.” 

Hely Lopes Meirelles225 destaca ainda, que eram considerados Municípios 

(municipium), as comunidades que auferiam vantagens, ou seja, que recebiam 

algum poder ou reconhecimento. José Nilo de Castro226 explica  pela  etimologia 

da palavra, segundo a qual, as comunidades que recebiam essas vantagens 

chamavam-se Municípios, isto é, munus eris, quer dizer, na linguagem latina, 

dádivas, privilégios e capere (capio, is, cepi, captum, ere) verbo latino que 

significa receber. Daí, o Município ser etimologicamente definido como, aquela 

entidade que recebeu privilégios. 

Essas comunidades consideradas Municípios dividiam-se, ainda, em duas 

categorias: municipia caeritis e municipia foederata, conforme a maior ou menor 

autonomia dentro do direito italiano. No ano 40 antes de Cristo, a Lex Julia 

Municipalis, editada por Júlio César, estendeu o regime municipal a todas as 

                                            
223 COUTINHO, Mario Maia. O Pai do Municipalismo;Estudos biográficos do Dr. João de Azevedo 
Carneiro Maia. Curitiba: Patrimônio, 1962, pg 38. 
224 FERREIRA, Wolgran Junqueira.O Município à luz da Constituição de 1988. São Paulo: EDIPRO,1995, 
p.12. 
225 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Municipal Brasileiro, 14ªedição. São Paulo: Malheiros, 2004, p.35. 
226 José Nilo Castro discorre sobre a influência da religião na comunidade local: "Espírito essencialmente 
religioso, o homo antiquus, carecendo de viver já em comunidade, em cidade, cuja localização era indicada 
pela divindade – daí o apego a seu torrão natal, o nativismo que vincula os homens ao seu rincão que o viu 
nascer -, tinha na divindade, na presença de seus deuses, a força de sua vida."(CASTRO, José Nilo de. 
Direito Municipal Positivo. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p.24) 
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colônias da Itália. Mais tarde, o sistema foi adotado nas Províncias conquistadas 

da Grécia, Gália e Península Ibérica. 

O modelo do Município enquanto unidade político-administrativa surgiu 

portanto, com a República Romana, interessada em manter a dominação pacífica 

das cidades conquistadas pela força dos exércitos. Sua origem, mais de natureza 

sociológica do que política,advém do espírito associativo do homem e de suas 

relações de vizinhança. Portanto, sua função administrativa historicamente vem 

assentada no princípio do direito natural. 

O regime municipal chegou à França, Espanha e Portugal e, 

paulatinamente foi-se modificando, sob a dominação bárbara que sucedeu à 

romana. Savigny e Hullmann227 atestam que mesmo as invasões bárbaras na 

moderna Europa Central, não tiveram forças suficientes para cindir o cimento da 

legislação romana, de tal sorte que o regime municipal ficou inoculado no governo 

das cidades que sobreviveram ao grande cataclisma nórdico. Assim como em 

Roma, havia magistrados municipais, assembléias políticas com a tríplice função 

administrativa, policial e judicial sendo que, todos os atos da vida civil se 

consumavam diante da cúria. 

Os invasores visigóticos mantiveram a instituição municipal, introduzindo 

posteriormente algumas modificações de inspiração árabe na organização 

administrativa dos Municípios, conhecidos como comunas, tais como os 

pagamentos de tributos pelos munícipes – moneras – e a criação de cargos de – 

alcaides, alvacis e almotáceis.  Foram estas mesmas cidades depositárias do 

antigo municipalismo que no correr dos séculos XI e XII, sob a forma ativa e 

perseverante das comunas, opuseram resistência tão longa e heróica que um dia 

veio a libertá-los do julgo do feudalismo. 

Com a queda do Império Romano do Ocidente, a história sofre o finco do 

início da Idade Média. Em linhas gerais, foi um período marcado por poucas 

alterações no sistema municipal, cindido em dois grandes períodos históricos: 
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feudal e comunal.  O início do período feudal foi deveras degradante às 

instituições romanas municipais: "que pouco a pouco, foram sendo absorvidos 

pelos feudos – grandes áreas que tinham como sede os castelos – e com as 

quais os reis agraciavam os seus cabos de guerra".228 

Nesse primeiro período, o regime era de total concentração de poder nas 

mãos dos senhores feudais. Como todas as decisões eram centralizadas e 

arbitrárias, não existia qualquer sistema de leis administrativas, sendo, portanto, 

um período de estagnação ao desenvolvimento da organização local. Na segunda 

fase, comunal, o Município aparece como instituição genuinamente germânica, 229 

pois que o estilo de organização romana não se coadunava com a vida "militar e 

quase nômade" dos cristãos visigodos.  

Assim, a principal instituição municipal, era o Conselho de Magistrados e 

foi substituída pelo conventus publicus vicinorum, que conforme Castro 230 era 

uma "assembléia composta de homens livres, com as competências próprias em 

diversas matérias, como a edilícia, a policial e a judicial."  

José Nilo de Castro231 acrescenta ainda que datam deste período os fueros 

municipais, ou seja, cartas de garantias municipais, as quais concedias às vilas a 

qualidade de cidade, com independência e autonomia, reconhecida e atribuída 

pelos soberanos, pelas ordens eclesiásticas e militares, em sua própria 

autoridade, àquelas populações e aglomerações urbanas, à vista das reações 

generalizadas que se produziam contra o feudalismo, nas quais desempenharam 

papel importantíssimo, para a consolidação do poder real, as instituições 

municipais. 

O “espírito comunal”, nos séculos XI e XII, começou a renascer, como 

reação fatal e necessária ao “feudalismo”232. A cidade francesa de Mans foi a 

primeira a se revoltar contra a política dos barões, readquirindo a sua autonomia. 

Observando essa reação, diversas outras cidades passaram a restabelecer o seu 

                                            
228 CRETELA JUNIOR, José. Direito Administrativo Municipal. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 33 
229 Ibidem, p. 35. 
230 CASTRO, José Nilo de. Direito Municipal Positivo. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 34. 
231 Ibidem, p. 40 
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poder, como foi o caso da França: Bouges, Tours e Narbona; da Itália: Florença, 

Veneza e Verona; da Alemanha: Hamburgo e Bremer, as quais passaram a se 

autodenominar cidades livres.  

Na Espanha e em Portugal o municipalismo também se desenvolveu. No 

primeiro país, as cidades eram chamadas ajuntamientos e, em Portugal, foram 

criados os conselhos de homens bons, assembléias que governavam as 

cidades.233  

Existia toda uma simbologia um cerimonial, um ritual que vinculava o 

homem à cidade, famílias. Nas palavras de Maria Garcia234, “um conjunto de 

valores materiais e imateriais distinguindo seus habitantes em relação as outras 

cidades os quais levavam no próprio nome a origem, enraizando o indivíduo à 

cidade”. 

Com o Renascimento, houve um novo surto municipalista na Europa, mas, 

principalmente, na Inglaterra segundo relata Paulino Jacques: “Os reis, unindo-se 

aos ‘Municípios’, acabaram aniquilando o poder feudal, e, já no século XVI, 

consolidava-se a autoridade real, sem prejuízo da autonomia municipal”235. Assim 

como os ingleses, os franceses possuíam uma política centralizada; entrementes, 

o movimento local não foi tolhido, tendo, inclusive, desenvolvido o sistema 

comunal.  

Com o desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil, passaram a 

vigorar, nestas terras, as Ordenações do Reino de Portugal, através das quais 

"moldou-se a organização do município colonial".236 O município português foi 

transplantado para o Brasil colônia, com as mesmas organizações , atribuições 

políticas , administrativas e judiciais realizadas no Reino, que nesta época se 

encontrava sob a vigência das três Ordenações – Afonsinas, Manuelinas e 

                                                                                                                                    
232 JACQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1970, p 148. 
233 JACQUES, Paulino. Op. Cit.,  p.149. 
234 GARCIA, Maria (Org). “A Cidade e o Estado -  Políticas públicas e o espaço urbano”. In: A cidade e o 
seu estatuto. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 28. 
235  JACQUES, Paulino. Op. Cit.,  p. 147. 
236 VILLA, Machado. O Município no regime constitucional vigente. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1952, p. 
247. 
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Filipinas, razão pela que o Brasil seguiu regendo as mesmas determinações até a 

sua Independência em 1822. 

Nos mesmos moldes de Portugal, no Brasil desde logo formaram-se os 

"Conselhos" que,rapidamente, transformaram-se nas Câmaras Municipais. 

Machado Villa237 relata que as Ordenações Filipinas estabeleceram de um modo 

geral, as funções que os Municípios exerciam através da Câmara, como pondera: 

(...) Os Conselhos, já no início da colonização transformados em 
Câmaras, eram compostos de juízes ordinários, cuja insígnia era uma 
vara vermelha, que deviam carregar como símbolo da jurisdição, e 
tinham competência no crime e no cível, julgando ainda em última 
instância as questões de almotaceria; os vereadores, com atribuições 
tipicamente administrativas, entre elas a de fiscalizar o cumprimento das 
posturas do conselho, ´´verear´´, a de zelar pela conservação dos bens 
do patrimônio do município, a de guardar os documentos, a de 
superintender a fabricação do pão e a sua distribuição, em como a da 
carne verde, fixando preços honestos para esses gêneros, e a de 
organizar as procissões; o procurador, que, pelas Ordenações, possuía 
atribuições predominantemente fiscalizadoras dos assuntos 
administrativos, mas que, no Brasil colonial, segundo referem os 
historiadores, teve as suas funções realmente alargadas, tornando-se o 
advogado do município, acompanhando-lhe as questões, e, ao mesmo 
tempo, o defensor dos colonos, cujas reclamações encaminhava à 
Câmara; os almotacés, com atribuições que correspondem ao poder de 
polícia local, como zelar pelas condições de higiene e segurança nas 
ruas e demais logradouros, aferição de pesos e medidas, tendo também 
a função de julgar a aplicação de certas multas de pequena importância. 
Para os misteres menores ou de auxiliares figuravam o escrivão, o 
porteiro, o tesoureiro, os quadrilheiros e os recebedores de sisa. 

Assim, não houve expansão significativa dos Municípios, pois vigorava o 

regime das Capitanias Hereditárias. Os povoados que surgiam recebiam mais 

apoio da Igreja Romana do que dos donatários. A grande maioria das vilas e 

futuras cidades brasileiras tiveram origem religiosa, nasceram e cresceram ao 

redor de uma capela. Oliveira Vianna238, descreve que no período colonial, afora 

as aglomerações do povo a vivência urbana nascia das mineradoras e dos 

centros mercantis da costa. Entretanto, nossas municipalidades foram 

                                                                                                                                    
 
237 VILLA, Machado. Op. cit., p. 13. 
238 OLIVEIRA VIANNA, Francisco Jose. Instituições políticas brasileiras. São Paulo: Jose Olimpio 
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D. Fernando Jose de Portugal num oficio à D. Rodrigo de Souza Coutinho, em 1766 se ordenou, por causa 
dos insultos que, nos sertões desta Capitania cometiam os vadios facinorosos, que todos os homens que nele 
se achassem vagabundos ou em sítios volantes, fossem logos obrigados a escolherem lugares acomodados 
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constituídas uniformemente por um presidente, três vereadores, dois almocatéis e 

um escrivão. 

Não obstante, os povoados organizavam-se e realizavam importantes 

obras, desempenhavam "relevantes atribuições de governo, de administração e 

de justiça"239. Percebe-se notadamente que, no século XIX, os Municípios tiveram 

grande participação nos importantes eventos históricos. Os relatos abaixo são de 

Paulino Jacques240: 

Quase todos os grandes movimentos cívicos se originaram nas 
Câmaras: o de 1710, com o grito de República por Bernardo Vieira de 
Melo, na de Olinda; o do Fico, em 9-1-1822, nas Câmaras de São Paulo, 
Vila Rica e Rio de Janeiro, sob a influência de José Bonifácio e José 
Clemente Pereira; a outorga do título de ´´Defensor Perpétuo do Brasil´´, 
em 13-5-1822, ao príncipe D. Pedro, pela Câmara do Rio de Janeiro; a 
23-5-1822, a representação para ser convocada uma Constituinte, pela 
mesma Câmara; a aprovação da própria Constituição em 1824, por 
algumas Câmaras; a confederação republicana de Pais de Andrade e 
Frei Caneca, em 1824, na de Olinda; o movimento de 1835-1845, com a 
República Rio-Grandense, sob Bento Gonçalves e Domingos de 
Almeida, na de Jaguarão; o de 1870, com o Manifesto Republicano, na 
de Itu; e o de 1888, com a representação da Câmara Municipal de São 
Borja sobre a conveniência de ser modificada a Constituição na parte 
que regulava a sucessão ao trono, de modo a afastar o conde D´Eu. 

Esses acontecimentos confirmam, portanto, que de fato, as Câmaras eram 

o centro ativo da vida política do Brasil. Já para José Nilo de Castro, esses 

fenômenos de atuação das Câmaras Municipais, desde o período colonial, 

"refletem a identidade do homem com seu torrão natal, o sentimento nativista, a 

relação de vizinhança a demonstrar a necessidade de se proverem os interesses 

locais em consonância com as aspirações de emancipação de um povo...” 241 

O Município atingiu na atualidade, através de um longo processo de 

conquistas, uma posição de destaque na antiga praxe administrativa em 

decorrência da instituição das modernas organizações políticas cujas atribuições 

originárias condensaram-se em normas de direito positivo, de tal sorte que se 

                                                                                                                                    
para viverem juntos, em povoações civis, que pelo menos tenham 50 fogos para cima, com juizes 
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tornou a menor unidade territorial da Federação, cuja criação reflete a base da 

organização política-administrativa da Nação.  

Com o advento do Estado Moderno, o direito natural transmudou-se em 

uma delegação de poderes como uma benesse do poder estatal, a qual Kelsen 

chama de o raio cedido de ação. Assim, a competência do Município deixa de ser 

um direito natural próprio para adquirir a condição de direito outorgado pela 

soberania do Estado, se unitário, ou da União, se federativo. 

Desta feita, podemos afirmar que no mundo moderno o Município 

diversificou-se em estrutura e atribuições, ora organizando-se por normas 

próprias, ora sendo organizado pelo Estado-Nação, que lhe gradua autonomia e 

defere competências administrativas no âmbito local. O crescimento das cidades 

modernas e os problemas do campo destruíram as relações de vizinhança e o 

espírito comunitário que caracterizavam os Municípios na Antiguidade.  

Do passado restou a tradição romana dos edis e dos medievais, os 

Conselhos dos Homens Livres,242  hoje modernizada nas Câmaras Municipais, por 

outro lado, as atribuições edilícias meramente administrativas das urbes, 

transformaram-se em funções político-administrativas243 do Município da 

atualidade, abrangendo não apenas às ordenações da cidade, mas a todos os 

setores urbanos e aspectos rurais que interfiram na vida da cidade. Enfim, ao 

Município contemporâneo, cabe a ordenação e administração de tudo o que se 

refira ao bem estar da comunidade local. 

 

                                            
242 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004,  p.35. 
243 Neste sentido, “a cidade surge como um projeto de vida em comum, buscando assegurar a ordem social (a 
felicidade, como disse Kelsen),  é necessário delimitar políticas públicas – metas coletivas conscientes, 
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que serão priorizadas pelo Poder Público para atendimento, é dizer necessidades públicas; a serem atendidas 
pelo esforço de toda a sociedade” (GARCIA, Maria “A Cidade e o Estado -  Políticas Públicas e o espaço 
urbano”. In: A cidade e seu Estatuto. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 37 ). 
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3.2 - O Município nas Constituições Brasileiras 

O Capitão-Mor repartiu a gentes nestas vilas e fez nelas oficiais . Pôs 
tudo em boa ordem de justiça, do que a gente toda tomou grande 
consolação por verem povoar vilas,ter leis e sacrifícios, celebrar 
matrimônios,viver em comunicação das artes ,ser cada um senhor do 
seu , investir injurias particulares, e ter outros bens de vida segura e 
conversável.244 

                                                       Martim Afonso de Souza 

3.2.1 - O Município 

João III ao colonizar o Brasil245 ,sem sacrifício do real erário, concedeu a 

diversos donatários a linha inteira do litoral brasileiro com fundos para o centro e, 

poderes ilimitados para povoarem às suas custas e estabelecerem ali os 

primeiros núcleos de governança.  

As cartas régias, que à benefícios destes preconsuleses, dispensavam 

todas as restrições das leis mentais e,  outras concernentes ao senhorio  das 

terras, eram tão amplas que despojavam a própria coroa do melhor de seus 

direitos: a jurisdição civil e criminal , que também entrava nelas como objeto de 

doação.246 

O Município, durante o período colonial no Brasil, teve por base as 

Ordenações do Reino,sendo constituído de um presidente, três vereadores, um 

procurador, dois almocatéus, um escrivão , um juiz-de-fora vitalício ,e dois juízes 

comuns, indicados pelos vereadores, por sua vez eleitos pelos homens-bons.  

A tradição de eletividade das Câmaras municipais foi de muita importância 

durante esse período, fazendo com que houvesse um vínculo entre a sociedade local 

                                            
244 SANTOS, Délio Freire dos. Câmara Municipal de São Paulo: 1560-1998; Quatro séculos de história. 
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privilegiada e os seus representantes. De modo geral, a receita era muito escassa 

constituindo-se basicamente de tributos relativos ao gado entrado nos açougues, taxas 

das balanças, taxa dos celeiros públicos e multas por infrações de posturas municipais.  

Deve-se observar, segundo Vitor Nunes Leal, que as instituições 

municipais não guardavam simetria com as modernas formas de governo, em 

especial com o princípio da separação de poderes, havendo muita confusão na 

verdade. 247 

Ao acervo de poderes concedidos aos donatários, estava expressa a faculdade 

de criarem vilas sob sua inspeção e fazerem eleger os membros do conselho. Em 

virtude dessas doações, os concessionários foram adentrando no interior do País e 

erigindo os mais antigos padrões do governo local, onde a máxima parte dos esforços 

ficou a cargo dos particulares, que com grande sacrifício, fundavam aldeias e promoviam 

o seu incremento, até obterem para elas, o foro de vilas. 

A primeira colônia regular instalada foi a Capitania de São Vicente fundada 

em 1531 por Martim Afonso de Souza, sendo esta a vila mais antiga. Seguiram-

se, Santos em 1546; em 1560, criou-se a de São Paulo que veio a substituir a de 

Santo André, elevada em 1553; e em 1561 a de Itanhaém, que não chegou a 

prosperar.  

Assim, nasceu entre nós o Município, que em vez de ser obra do Estado, 

precede e forma o seu fundamento. Patriarca de todos os povos na infância, é a 

sombra do seu teto que se abrigam as primeiras famílias e  pendem a doutrina 

local. 

A primeira vista parece que no Brasil a instituição municipal foi um brinde 

da metrópole, ou uma oficiosidade dos donatários. Nem uma nem outra, na 

verdade surgiu das necessidades da população, que se aglomerava e carecia de 

                                            
247 LEAL,Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo no Brasil. São 
Paulo: Alfa-Omega, 1978, pg 12. “Não se pode portanto compreender o funcionamento das instituições 
daquele tempo, inclusive das autoridades locais, com a noção moderna de separação de poderes, baseada na 
divisão das funções em legislativas, executivas e judiciárias. Havia, nesse terreno, a duradoura confusão 
exercendo as mesmas autoridades funções públicas de qualquer natureza, limitadas quantitativamente pela 
definição, nem sempre clara, das suas atribuições, e subordinadas a um controle gradativo, que subia ao 
Rei.”. 



 110 

governo, como surgiam as construções para agasalho dos habitantes, os fortes 

para a defesa do litoral e os templos para exercício do culto.  

Os donatários se destacavam pela cobiça, assim como a coroa portuguesa, 

que inspirados nas cartas régias tinham eles, além da ter para si toda a sua 

descendência, o dízimo de quinto dos metais e pedras preciosa , a vintena do 

produto do pau-brasil, parte dos dízimos destinados à coroa, o monopólio dos 

engenhos e marinhas e finalmente,o direito de cativarem os índios, dispor deles 

como quisessem, tendo-os a serviço de seus navios, na lavoura, na colheita e 

inclusive de mandá-los à Lisboa. 

A expansão municipalista no período colonial foi restringida pela idéia 

centralizadora das Capitanias Hereditárias, afogando as aspirações de autonomia 

dos povoados que se fundavam e se desenvolviam mais pelo amparo dos 

particulares e da Igreja, do que pelo apoio dos donatários. Mesmo assim, as 

municipalidades de então tiveram grande influência na organização política que se 

estabelecia no Brasil, arrogando-se por iniciativa própria, relevantes atribuições de 

governo, administração e justiça.  

Nas zonas de exploração agrícola, especialmente nas açucareiras, 

floresceu uma organização municipal, que teve profunda influência no sistema de 

poderes das colônias. O Senado da Câmara, ou a Câmara Municipal248 era o 

órgão do poder local e composto de vários oficiais, à imitação do sistema de 

Portugal, seus membros eram eleitos dentre os “homens bons da terra” que na 

realidade representavam os grandes proprietários rurais.  

Contudo, nas zonas pastoris e mineradoras, essa organização municipal249 

não encontrou condições para prosperar, salvo no fim da colonização com a 

                                            
248 COSTA, Nelson Nery. Curso de Direito Municipal Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.39. “As Câmaras tinham 

um poder relativo, originário dos senhores fundiários e não de suas próprias instituições, refletindo o interesse privado 
contra o público, em virtude da grande distância entre as cidades brasileiras e a Metrópole. Acabaram tendo competência 
para promover a guerra com os indígenas, decretar a criação de arraias, bem como convocar juntas do povo para 
deliberar sobre matérias de interesse das capitanias. Puderam, até exigir que os governadores comparecessem aos seus 
paços para tratar de assuntos públicos e, em determinados momentos, substituí-los por outros. As Câmaras tiveram 
assim, um papel relevante na história política do Brasil, com inúmeros movimentos revolucionários e de rebeldia 
nascendo das corporações municipais”. 
249 “É sabido que as Câmaras Municipais tiveram uma atuação libertadora e revolucionária no processo 
político da emancipação brasileira. O movimento republicano de Bernardo Vieira de Melo em 1710 
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decadência da mineração e maior estabilidade populacional.250 Essa situação 

perdurou até a proclamação da Independência, quando a Constituição Imperial 

deu novas diretrizes às municipalidades brasileiras. 

Nesses moldes, portanto, inicia-se o desenho efetivo do Estado brasileiro 

que iria constituir-se com a Independência. Assume características diversas ao 

período anterior, especialmente no tocante à dispersão do poder político durante 

a colônia, na formação de centros efetivos de poderes locais, que se encontravam 

diante dos fatores reais de poder e que darão as características básicas da 

organização política brasileira na fase imperial, como também nos primeiros 

tempos da fase republicana. 

 

3.2.2 - O Município na Constituição de 1824 

Eugênio Franco Montoro251 afirma que foi com a Independência do Brasil 

que "se iniciou a fase verdadeiramente brasileira de nossa história municipal" e 

que a origem constitucional do Município brasileiro se  encontra no artigo 167 da 

Carta Maior de 1824. 

Até então, tratava-se de mero enxerto do modelo português. Montoro252 

lembra também que o projeto elaborado pelos constituintes não previa o 

Município no texto constitucional de 1824. À lei ordinária ficaria o encargo de 

dispor sobre a matéria.  

Em cada comarca haveria um Presidente nomeado pelo Imperador, e por 

ele demissível. Em cada distrito, um Sub-Presidente e um Conselho de Distrito. 

                                                                                                                                    
originou-se na Câmara de Olinda. As Câmaras de São Paulo,Vila Rica e Rio de Janeiro, influenciadas pela 
liderança de Jose Bonifácio como de Jose Clemente Pereira, tiveram atuação destacada no dia do Fico. A 
Câmara do Rio de Janeiro outorgou o titulo de defensor perpetuo do Brasil em 1822 ao Príncipe D. Pedro e 
ainda no mesmo ano representou no sentido favorável à convocação de uma Assembléia Constituinte.” 
(PINTO FERREIRA, Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990, vol.II, p.98) 
250 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo: Malheiros, 2004, p.72. 
251 MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975, p.27 
252 Ibidem. p.28 
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Em cada termo, um administrador e um decurião, o qual seria Presidente da 

municipalidade.  

Com a Independência, o Brasil manteve a adoção das Ordenações 

portuguesas naquilo que não contrariasse a nova ordem política. As leis que  

sucederam trouxeram os mesmos conteúdos e problemas das ordenações, 

restando a organização municipal fadada àquela forma primitiva. 

Pela Carta de Lei de 25 de março de 1824, cuja ementa “Manda observar a 

Constituição Política do Império, oferecida e jurada por sua Majestade o 

Imperador”, D.Pedro I determina o juramento da Constituição adotada como 

projeto, nos seguintes termos:”Nós juramos o sobredito Projeto para observarmos 

e fazermos observar, como Constituição, que dóra em diante fica sendo deste 

Império;a qual a do theor seguinte:em nome da SANTÍSSIMA TRINDADAE.”253 

A Constituição do Império adotou praticamente na íntegra o Projeto da 

Assembléia Constituinte dissolvida pelo Imperador, em 12 de novembro de 1823, 

dispunha em seu artigo segundo: 

“Art. 2. O seu território é dividido em Províncias na fórma em que 

actualmente se acha,as quaes poderão ser subdivididas , como pedir o 

bem do Estado.” 

 Tratou com apreço os Municípios, preceituando que fossem criadas 

Câmaras Municipais em todas as cidades e vilas existentes, e de caráter eletivo 

seria presidida pelo vereador mais votado (art.168), entretanto, perderam o poder 

judicial que lhes era conferido à época da colônia mas, tiveram assegurada sua 

liberdade, com autonomia para atos de economia e administração municipal. 

 “Art. 167. Em todas as Cidades e Villas  ora existentes, e, nas mais, que 

para o futuro se crearem haverá Câmaras, às quaes compete o Governo 

econômico e Municipal das mesmas Cidades e Villas. 

                                            
253 CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 
1985, p.648. 
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Art. 168. As Câmaras são electivas, e compostas do número de 

Vereadores que a Lei designar, e o que tiver o maior número de votos, será 

Presidente. 

Art. 169. O exercício de suas funcções municipais, formação das suas 

Posturas policiais, applicação das suas rendas, e todas as suas 

particulares, e úteis attribuições, serão decretadas por uma Lei 

regulamentar”254 

Às Câmaras, portanto, competia o governo econômico e municipal das 

mesmas vilas e cidades e especialmente o exercício de suas funções municipais, 

formação das suas posturas policiais, aplicação das rendas e todas as suas 

particulares e úteis atribuições a serem regulamentadas por lei ordinária. 

Eugenio Franco Montoro 255 afirma ainda que,  

(...) na época dessa assembléia constituinte, havia duas correntes 
nítidas relativamente à natureza jurídica do governo local. Uma 
defendendo a autonomia dos Municípios insertos numa federação de 
províncias; outra fiel ao poder central rígido, defendendo o caráter 
meramente administrativo do poder municipal. 

 Maria Garcia por sua vez, afirma que a Constituição do Império ao dispor 

sobre o governo monárquico, hereditário, constitucional e representativo, já 

demonstra em seu bojo, as primeiras características jurídicas de admissão de 

democracia representativa.256 

A Lei Regulamentar, mencionada pelo art. 169 da Constituição de 1824, foi 

editada em 1º de outubro de 1828. Restou declarado nessa Lei em seu artigo 24 

"serem as Câmaras corporações meramente administrativas, não exercendo 

jurisdição alguma contenciosa”.   

Vitória, portanto, dos defensores do governo unitário e centralizador. Em 

1828, surge então, a lei que disciplinaria o processo de eleição dos juízes de paz 

                                            
254 CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 
1985, p.649. 
255 MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975, p.28. 
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e vereadores , descrevendo todas as suas atribuições e catalogando as funções 

da nova corporação municipal, mas para a surpresa dos dispositivos 

constitucionais, trouxe também a estrita subordinação política e administrativa das 

municipalidades aos presidentes das Províncias. Assim, as franquias locais se 

reportavam na Carta Imperial e feneciam na lei regulamentar. 

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles 

(...) o centralismo provincial não confiava nas administrações locais e 
poucos foram os atos de autonomia praticados pelas Municipalidades, 
que, distantes do poder central, e desajudadas pelo Governo da 
Província, minguavam no seu isolamento, enquanto os presidentes 
provinciais cortejavam, e o Imperador desprestigiava os governos 
regionais, na ânsia centralizadora que impopularizava o Império”.257 

        Ainda sobre o mesmo tema, o mesmo autor faz a seguinte observação: 

Essa lei surgiu em 1.10.1828, disciplinando o processo da eleição dos 
vereadores e juízes de paz e catalogando todas as atribuições da novel 
corporação, mas, com surpresa para os que tinham obrigado a 
autonomia municipal nos dispositivos constitucionais, trouxe ela para as 
Municipalidades a mais estrita subordinação administrativa e política aos 
Presidentes das Províncias. Assim, as franquias locais, que repontavam 
na Carta Imperial, feneciam na lei regulamentar. 258 

A Constituição Imperial teve ainda um Ato Adicional — Lei n.º 16, de 

12.08.1834 —, que optou pela descentralização do Estado; entrementes, ao 

mesmo tempo em que concedia um benefício aparente aos Municípios, estes 

perdiam ainda mais sua autonomia uma vez que o artigo 10 da mencionada Lei 

subordinava as Municipalidades, em questões de exclusivo interesse local às 

Assembléias Legislativas Provinciais.  

Visconde de Uruguai chega a afirmar que, o Ato Adicional foi o germe de 

morte das liberdades municipais. Posteriormente, foi editada a Lei 105, de 12 de 

maio de 1840, denominada Lei Interpretativa – "interpretando alguns artigos da 

                                                                                                                                    
256 GARCIA, Maria. “O cidadão intérprete da Constituição”, In: Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, IBDC n.48, São Paulo: RT, 2004, p.103. 
257 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p.46. 
258 Ibidem, p. 47. 



 115 

reforma constitucional imperial, sem, contudo, melhorar o regime municipal, em 

face, quer da Constituição, quer da Lei 28 e do Ato Adicional".259 

            Hely Lopes Meirelles260, relata que: 

(...) a Lei 105 procurou remediar o mal, dando interpretação mais ampla 
a dispositivos do Ato Adicional, de modo a restituir algumas franquias ao 
Município. Nem assim ficaram as Municipalidades aptas a uma boa 
administração, porque a Lei regulamentar de 1828, que uniformizara 
toda a organização dos Municípios, não lhes dava órgãos adequados às 
suas funções. 

Já Eugenio Franco Montoro261 afirma que "se o Ato Adicional foi um passo à 

frente em direção ao federalismo, a Lei de Interpretação, lei 105, de 12 de maio 

de 1840, foi uma parada, se não uma marcha ré."           

   Desta feita, pode-se asseverar que o Município contava com melhor 

posição no período colonial, quando suas prerrogativas legais eram mais 

consentâneas com suas finalidades institucionais, ou seja, o ente local detinha 

mais autonomia na fase colonial do que na imperial, podendo, com isso, suprir 

melhor as necessidades da comunidade. Eles atravessaram o Império sem 

rendas próprias para prover as suas demandas e sem possibilidade de exercício 

autônomo do poder de polícia. 

A situação rasa vivida pelos Municípios durante o Império perdurou até a 

proclamação da República, resumindo-se apenas a uma circunscrição territorial, 

sem qualquer autonomia, um verdadeiro retrocesso ao modelo colonial anterior. 

Não possuíam mais a função judicante, e as questões de interesse local eram 

subordinadas às assembléias das províncias. 

Vale ressaltar que a figura do Prefeito Municipal foi criada pela Província de 

São Paulo, através da Lei 18, de 11.4.1835. Até então, nenhuma das demais  

cidades possuíam um agente executivo. Existia apenas o Procurador Municipal, 

                                            
259 CASTRO, José Nilo de.Direito Municipal Positivo. Belo Horizonte: Del Rey, 1998 , p. 40. 
260 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p.36. 
261 MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975, p.32. 
 



 116 

que era mero empregado da Câmara, encarregado basicamente de fiscalizar e 

aplicar as rendas do Conselho Deliberativo do Município.  

Constata-se, assim, que durante a vigência da Constituição de 1824, as 

cidades e vilas262 ficaram sujeitas aos mandos imperiais que, de forma alguma, 

poderiam reconhecer as necessidades da população distante da metrópole. 

 

3.2.3 - O Município na Constituição de 1891 

Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, e do 

Governo Provisório263, através do Decreto nº.1, também de 15 de novembro de 

1889, as províncias do Brasil passaram a constituir uma Federação, denominada 

“Estados Unidos do Brazil.“264 

 A nova ordem, imposta pela Constituição de 1891, foi inspirada no figurino 

norte-americano, tornando-se assim, a primeira Constituição Republicana 

brasileira. Determinou a separação entre o Estado e a Igreja, instituiu o 

Presidencialismo e o Federalismo,e garantiu a liberdade partidária Operou, 

segundo Luiz Roberto Barroso265, tríplice transformação:  

(...) a forma de governo, de monárquica passa a republicana; o sistema 
de governo, de parlamentar transmuda-se em presidencial; a forma de 
estado, de unitária converte-se em federal" e apesar da previsão 
constitucional sobre autonomia municipal, esta, na verdade, foi apenas 
simbólica.  

                                            
262 "No Império, a diferença entre cidade e vila identificava-se apenas pelo critério democrático e pela 
composição dos membros das Câmaras Municipais. É que as Câmaras das cidades eram compostas de nove 
membros, além do secretário, e as das vilas, de sete. A eleição municipal fazia-se de quatro em quatro anos, 
com domicílio eleitoral das assembléias paroquiais (art. 92, da Constituição Imperial), tendo dois anos de 
domicílio eleitoral, no termo paroquial, para as eleições primárias." (CASTRO, José Nilo. Direito Municipal 
Positivo. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 38). 
263 Marechal Deodoro da Fonseca presidiu o governo provisório de 1889 a 1891. Em 25 de fevereiro de 
1891, o Congresso o elegeu Presidente,e Floriano Peixoto, o seu vice. Em 03 de novembro de 1891, Deodoro 
da Fonseca fechou o Congresso, prometendo convocar novas eleições e elaborar uma revisão constitucional. 
Apoiado pelo Partido Republicano Paulista, Exercito e Marinha, Floriano Peixoto iniciou um movimento 
com vistas à renuncia de Mal.Deodoro, o que ocorreu em 23 de novembro do mesmo ano. 
264 Art.2 do Decreto n.1 de 15/11/1889 In: CAMPANHOLE, Hilton Lobo e CAMPANHOLE, Adriano.  
Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1985, p.688 - Grafia original. 
265 BARROSO, Luiz Roberto.O direito constitucional e a efetividade de suas normas limites e possibilidades 
da Constituição Brasileira Rio Janeiro: Renovar, 1993, p.11. 
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A Constituição Republicana de 1891 reservou o título n.º III, com apenas 

um artigo, exclusivamente ao Município, prevendo, expressamente, a autonomia 

municipal: 

"Art. 68. Os Estados organizar-se-hão de fórma que fique assegurada a 

autonomia dos municípios, em tudo quanto respeite ao seu peculiar 

interesse."266 

No bojo do texto constitucional, esse único artigo expressa a  pretensão do 

constituinte republicano de conferir ao Município autonomia, sem contudo, 

delinear qualquer forma de garantia de competências capazes de tornar a 

mesma, efetiva. 

Durante os quarenta anos em que vigorou a Constituição de 1891 não 

houve autonomia municipal no Brasil, 

(...) o hábito do centralismo, a opressão do coronelismo e a incultura do 
povo transformaram os Municípios em feudos políticos, que exerciam o 
poder com truculência sem qualquer observância aos ditames legais, 
mandavam e desmandavam nos ´´seus´´ distritos de influência, como se 
o Município fosse propriedade particular e o eleitorado um rebanho dócil 
ao seu poder.267 

A ausência de destinação de recursos, como também, a falta de 

discriminação de competências constitucionais que  garantisse aos Municípios um 

efetivo poder legiferante específico, e a total ausência de garantia de manutenção 

da remota democracia local, deixaram a autonomia municipal apenas como uma 

quimera do texto constitucional restritas à letras mortas. 

José Afonso da Silva268 afirma que "o sistema constitucional implantado 

enfraquecera o poder central e reacendera os poderes regionais e locais, 

adormecidos sob o mecanismo unitário e centralizador do Império". O autor 

referiu-se, na verdade, ao afloramento dos movimentos regionais e locais, mas 

não que tais movimentos tivessem redundado em progresso imediato e efetivo 

aos interesses municipais.  

                                            
266 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo.Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 
1985, p. 586. 
267  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 37. 
268  SILVA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 71 
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Nessa nova federação, as Províncias passaram a ser denominadas de 

Estados, elevando, assim, sua influência política e administrativa. O mesmo não 

ocorreu com os Municípios. 

Especificamente, no tocante à autonomia municipal, o texto constitucional 

foi notoriamente impreciso. Limitou-se em estabelecer que os Estados-membros 

deveriam assegurar a autonomia dos Municípios, em tudo quanto respeitasse ao 

seu peculiar interesse (art. 68). Para Paulino Jacques269, essa expressão 

representou algo indeterminado – "nada mais vago" – em suas próprias palavras.  

Diversas questões surgiram em relação à autonomia dos Municípios. No 

projeto que serviu de base aos trabalhos da constituinte, elaborado por Ruy 

Barbosa, constava, juntamente com a autonomia das administrações locais, a 

eletividade dos seus administradores; contudo, após várias emendas, tal previsão 

foi suprimida.270  

Duas discussões afloraram em razão desses fatos. A primeira era para 

saber se a eletividade dos administradores municipais já estava imbricada na 

previsão de autonomia e, a segunda, se a autonomia municipal era inerente ao 

sistema federativo.  

Ambas as interpretações vieram em favor do Estado e em prejuízo dos 

Municípios. Nessa época, a Lei Orgânica dos Municípios era elaborada pelas 

Assembléias Legislativas em quase todos os Estados. Alguns, porém, agindo 

mais democraticamente, atribuíam essa prerrogativa aos Municípios, como foi o 

ocorrido no Rio Grande do Sul, Pará e Goiás. A eletividade restou, portanto, 

facultada aos Estados através de lei.  

Seguindo o mesmo vetor, passou-se a considerar que a autonomia 

municipal não era inerente ao sistema federal, calcando-se nos exemplos de 

federações como os Estados Unidos, Suíça, e Argentina. Franco Montoro afirma 

                                            
269  JACQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1970,  p. 150 
270 MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975, p. 40.  
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que “do ponto de vista estritamente jurídico, a autonomia dos Estados e dos 

Municípios deveria ser respeitada”.271  

No entanto, o modelo adotado pela Constituição era criação engenhosa de 

juristas e de militares, afastados da realidade política e social então existente, de 

tal sorte que durante a Primeira República, os Estados e Municípios foram 

transformados em verdadeiros feudos dos poderosos. "Nessa atmosfera de 

opressão, as instituições locais não puderam encontrar campo para o seu 

desenvolvimento".272  

Victor Nunes Leal por sua vez, afirma que, "o próprio poder central se 

consolidou através de um sistema de concentração do poder provincial"273, 

processando-se através do enfraquecimento do Município. Em razão desse 

grande poder adquirido pelos Governadores de Estados, instalou-se a "política 

dos governadores", notadamente porque a eleição não se dava mais por simples 

indicação do poder central como no Império. Criou-se, assim, o que o autor 

chamou de sistema de compromissos. Vale transcrever a explicação de Leal: 

Assim como nas relações estaduais-federais imperava a “política dos 
governadores” também nas relações estaduais-municipais imperava a 
“política dos coronéis”. Através do compromisso típico do sistema, os 
chefes locais prestigiavam a política eleitoral dos governadores e deles 
recebiam o necessário apoio para a montagem das oligarquias 
municipais. Para que aos governadores, e não aos “coronéis”, ,tocasse a 
posição mais vantajosa nessa troca de serviços, o meio técnico-jurídico 
mais adequado foi justamente as limitações à autonomia das 
comunas.274 

Nota-se, portanto que o ideal pretendido relativo à limitação do poder 

municipal para inibição da oligarquia, acabou dando aos governadores os meios 

de que se serviram eles para montar, em seu proveito, oriundas dessas mesmas 

oligarquias locais, oligarquias estaduais, que davam lugar, por sua vez, a outra 

                                            
271  MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975, p. 38 
272  Ibidem, p. 41 
273 LEAL, Victor Nunes, Coronelismo, enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo no Brasil. 
São Paulo: Alfa-Omega, 1978, p. 101. 
274 LEAL, Victor Nunes, Coronelismo, enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo no Brasil. 
São Paulo: Alfa-Omega, 1978, p. 101 
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forma política de entendimento praticado entre os Estados e a União,conhecido 

em nossa história por “política dos governadores”. 

            Os governadores "conquistavam" o apoio político dos coronéis275 através 

de nomeações, favores, empréstimos, obras públicas e outras formas. Mas, 

quando isso não era suficiente, um destacamento policial se encarregava de 

realizar o convencimento do líder recalcitrante, sob pena de o Estado colaborar 

com "outra corrente política municipal" 276.  

 Obviamente, esses atos estavam impregnados de violência. Assim, a 

sistemática da recém-criada República Federal proporcionou o fortalecimento das 

oligarquias estaduais, através da troca de apoio aos chefes locais, conhecidos por 

coronéis e, em prejuízo das comunidades municipais. 

            Nesse passo, os Municípios seguiram com prefeitos eleitos ou nomeados 

na forma disposta pela legislação estadual. Afirma Hely Lopes Meirelles277 que  

(...) as eleições eram de antemão preparadas, arranjadas, falseadas ao 
desejo do “coronel”. [...] E, nessa atmosfera de opressão, ignorância e 
autoritarismo o Município viveu quatro décadas, sem recurso, sem 
liberdade, sem progresso, sem autonomia. 

Victor Nunes Leal 278 retratou essa política municipalista vivenciada até 

1946 com as seguintes palavras:  

(...) da parte dos chefes locais, incondicional apoio aos candidatos do 
oficialismo nas eleições federais e estaduais; da parte da situação 
estadual, carta branca ao chefe local governista em todos os assuntos 
relativos ao Município. 

 

                                            
275 Coronéis "eram, de ordinário, os mais opulentos fazendeiros ou os comerciantes e industriais mais 
abastados, os que exerciam, em cada município, o comando-em-chefe da Guarda Nacional, ao mesmo tempo 
que a direção política, quase ditatorial, senão patriarcal, que lhes confiava o governo provincial. Tal estado 
de coisas passou da Monarquia para a República, até ser declarada extinta a criação de Feijó. Mas o sistema 
ficou arraigado de tal modo na mentalidade sertaneja, que até hoje recebem popularmente o tratamento de 
“coronéis” os que têm em mãos o bastão de comando da política edilícia ou os chefes de partidos de maior 
influência na comuna, isto é, os mandões dos corrilhos de campanário." (LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, 
enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo no Brasil. São Paulo: Alfa-Omega, 1978,  p. 21.) 
276 Ibidem,  p. 103. 
277 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 37. 
278 LEAL,Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo no Brasil. São 
Paulo: Alfa-Omega, 1978, pp. 30-36. 
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Embora, em 1926, houvesse uma reforma constitucional, tendo a 

autonomia municipal sido elevada à categoria de princípio constitucional, a 

alteração foi insensível no plano fático.A Constituição de 1891 vigeu até o final da 

Primeira República. Com a Revolução de 1930, instalou-se no Brasil novamente, 

um governo provisório, comandado por Getúlio Vargas, através do Decreto nº. 

19.398 de 11 de novembro de 1930. 

 

3.2.4 - O Município na Constituição de 1934 

Em decorrência das idéias  pactuadas decorrentes da Revolução de 1930 e 

a queda da Velha República, a corrente social-democrática influenciou 

sensivelmente a elaboração da nova Carta, promulgada em 16 de julho de 1934 

,sendo reflexo, ao longo dos seus 187(cento e oitenta e sete) artigos dos anseios 

democráticos do movimento municipalista. 

Esse período foi, segundo Hely Lopes Meirelles, o renascimento do 

sistema municipal. Entre 1930 e 1934, foram criados Conselhos Municipais que 

analisavam as contas das administrações e opinavam sobre a conveniência de 

empréstimos externos. Essas novas exigências obrigaram os Municípios, à 

prestação periódica de contas; ao desenvolvimento de técnicas de contabilidade 

pública e; à elaboração de orçamentos municipais. 

Eugenio Franco Montoro279 assevera que diante dessas obrigações, 

manifestou-se, de forma bastante clara, a necessidade de serem previstos 

maiores recursos para os Municípios, o que veio a ser reconhecido pela 

Constituição de 1934, e a necessidade de serem estabelecidos mecanismos de 

fiscalização financeira das administrações locais.  

Hely Lopes Meirelles280 corrobora este pensamento, asseverando o 

seguinte: ”mais do que a necessidade de um governo próprio, o ente local carecia 

                                            
279  MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975,  
 p. 30. 
280  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 38.  
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de rendas próprias, que assegurassem a realização de seus serviços públicos e 

possibilitassem o progresso material do Município." 

O constituinte de 1934 consignou, enfim, de forma mais clara, os 

parâmetros da autonomia municipal. Além disso, constou expressamente no texto 

constitucional a eletividade de prefeitos e vereadores, podendo aqueles serem 

eleitos por estes. Ao Município foi, atribuída renda própria, podendo ele decretar 

os "seus impostos e taxas, e a arrecadação e aplicação de suas rendas" bem 

como "a organização de serviços de sua competência” que foi assim prevista: 

“Art. 13. Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique 
assegurada a autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar 
interesse, e especialmente: 
I-a electividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, 
podendo aquelle ser eleito por esta; 
II. a decretação dos seus impostos e taxas, e a arrecadação e applicação 
das suas rendas;  
III. a organização dos serviços de sua competência. 
 § 1º - O Prefeito poderá ser de nomeação do governo do Estado no 
município da Capital e nas estâncias hydromineraes.  
§ 2º - Além daquelles de que participam, ex vi dos artigos 8º, § 2º, e 10, 
parágrafo único, e dos quais lhes forem transferidos pelo Estado, 
pertencem aos Municípios 
I-o imposto de licenças; 
II. os impostos predial e territorial urbanos, cobrado o primeiro sob a forma 
de décima ou de cedula de renda;  
III- imposto sobre diversões públicas;  
IV. o imposto cedular sobre a renda dos inmoveis ruraes;  
V. as taxas sobre serviços municipais.  
§ 3º - É facultado ao Estado a creação de um órgão de assistência technica 
à administração municipal e fiscalização de suas finanças.  
§ 4º - Também lhe é permitido intervir nos Municípios, afim de lhes 
regullarizar as finanças, quando se verificar impontualialidade nos serviços 
de emprestimos garantidos pelo Estado, ou a falta de pagamento da sua 
dívida fundada por dois annos consecutivos, observadas, naquilo em que 
forem aplicáveis, as normas do artigo 12.” 281 

           Hely Lopes Meirelles ainda afirma que: 

Pela primeira vez uma Constituição descia a tais minúcias, para 
resguardar um princípio tão decantado na teoria quanto esquecido na 

                                            
281 CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1985,  

p. 509 (Grafia Original) 
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prática dos governos anteriores"282. Já José Nilo de Castro, a 
Constituição de 1934 "foi inovadora na organização municipal, pois 
propiciou o afastamento do mandonismo político dos Estados que, no 
regime anterior, pelas Constituições e por suas Leis de Organização 
Municipal, oprimiam os Municípios283. 

Foi impossível entretanto, aferir os resultados práticos de tais alterações, 

haja vista que a Carta de 1934 durou pouco mais de três anos, quando foi 

revogada pela Carta promulgada por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937. 

 

3.2.5 - O Município na Constituição de 1937 

Com inspiração na Constituição da Polônia, a Constituição de 1937, instala 

o Estado Novo, institucionalizando o regime de exceção ditatorial brasileiro. 

Dentro dessa acepção, o Poder Executivo passa a governar através de decretos-

leis, sendo os estados-membros dirigidos por interventores nomeados pelo 

governo central.  

O regime do Estado Novo eliminou a autonomia municipal, embora lhe 

fossem mantidas rendas próprias, estabelecidas nos mesmos parâmetros da 

Constituição de 1934, exceto quanto ao imposto sobre a renda de imóveis rurais. 

Definido por Hely Lopes Meirelles284 como um "misto de corporativismo e 

socialismo, temperado com algumas franquias democráticas", as previsões 

constitucionais não passaram de letra morta, sujeitas aos desmandos do poder 

central, consoante assinalado pelo próprio Getúlio Vargas.  

Por outro lado, as novas formações partidárias, surgidas em todo o mundo, 

por sua própria natureza refratária aos processos democráticos, ofereceram 

perigo imediato para as instituições, exigindo, de maneira urgente e proporcional à 

virulência dos antagonismos, o reforço do poder central. 

A autonomia dos municípios foi gravemente afetada nesse período. Os 

Prefeitos passaram a ser nomeados pelos Governadores dos Estados -  

                                            
282 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 38 
283 CASTRO, José Nilo. Direito Municipal Positivo. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 1998,p. 41 
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Interventores Federais, 285 e a previsão de eleição para Vereador apenas ilustrou o 

texto constitucional pois nunca foi obedecido.286   

Acima do Prefeito, estava ainda o Conselho Administrativo Estadual, órgão 

controlador das atividades municipais. A Constituição de 1937 manteve a 

discriminação das rendas municipais, subtraindo o Imposto Cedular sobre a renda 

dos imóveis rurais, elencando os tributos municipais no seu artigo 28. 

As Câmaras Municipais perderam completamente sua função democrática, 

visto que todo o poder decisório estava atrelado unicamente ao Prefeito. Para 

Hely Lopes Meirelles: "Pode-se afirmar, sem vislumbre de erro, que, no regime de 

1937, as Municipalidades foram menos autônomas que sob o centralismo 

imperial."287. O autor profere tal afirmação porque, na monarquia, as Câmaras 

deliberavam as necessidades locais, levando os pedidos aos Presidentes de 

Província, enquanto no regime em comento, o Prefeito agia discricionariamente, 

sem qualquer colaboração. 

Eugenio Franco Montoro,288 porém lembra de uma previsão constitucional 

de 1937 que nunca foi posta em prática: "As Câmaras Municipais, formadas por 

Vereadores eleitos diretamente pela população, participariam do processo de 

escolha dos membros da Câmara dos Deputados". Os vereadores participariam, 

também, do colégio eleitoral do Presidente da República, conforme o artigo 82 da 

Constituição de 1937. Todavia, tais disposições nunca foram aplicadas. 

                                                                                                                                    
284 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit.,  p. 38 
285 "Ao golpe de 10 de novembro, seguiu-se um regime interventorial nos Estados e Municípios. O 
interventor era um preposto do ditador, e os prefeitos, prepostos do interventor. Todas as atribuições 
municipais enfeixavam-se nas mãos do prefeito, mas acima dele pairava soberano o Conselho Administrativo 
estadual, órgão controlador de toda a atividade municipal, que entravava eficientemente as iniciativas 
locais." (MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 38) 
286 Constituição de 1937, Art. 26. Os municípios serão organizados de forma a ser-lhes assegurada 
autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse, e especialmente: a) à escolha dos vereadores 
pelo sufrágio direto dos munícipes alistados eleitores na forma da lei; b) à decretação de impostos e taxas 
atribuídas à sua competência por esta Constituição e pelas Constituições e leis dos Estados; c) à organização 
dos serviços públicos de caráter local. Art. 27. O prefeito será de livre nomeação do Governador do Estado. 
(CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo, Op. cit., p. 424). 
287 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 39. 
288 MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975,  p. 53 
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José Afonso da Silva289 afirma que a Carta de 1937 não teve,  aplicação 

regular. “Muitos de seus dispositivos permaneceram letra morta. Houve ditadura 

pura e simples, com todo o Poder Executivo e Legislativo concentrado nas mãos 

do Presidente da República, que legislava por via de decretos-leis que ele próprio 

depois aplicava, como órgão do Executivo.” 

Assim, a autonomia municipal também foi vítima do autoritarismo e da 

centralização impostos na era Vargas. A não observância dos preceitos legais 

conquistados pela movimentação social prejudicou o ente municipal e, via de 

conseqüência, os cidadãos, conforme se infere ter ocorrido na ditadura. 

O retrocesso constitucional atinge portanto, piores patamares que àqueles 

vigentes à época da Constituição monárquica. Foram extintas do sistema jurídico 

qualquer manifestação em prol da ordem e do interesse local, possibilidade que à 

fase do Império, era considerada. Haja vista inclusive, as disposições contidas no 

Decreto-lei n.1202, de 18 de abril de 1939 , alterado pelo Decreto-lei n.5.511, de 

21 de maio de 1943, no qual era assegurado ao Prefeito, competência para 

elaborar projetos de decretos –leis nas matérias de competências dos Municípios, 

sancionando-os após aprovados pelo Conselho Administrativo- art. 8 - , sendo os 

membros deste Conselho nomeados pelo Presidente da República – art.9. 

 

3.2.6 - O Município na Constituição de 1946 

Em 1945, as Forças Armadas depuseram o governo ditatorial, renascendo 

o movimento democrático, que culminou com a Constituição de 18 de setembro 

de 1946.  Graças à presença de nomeados municipalistas, como Aliomar 

Baleeiro, Otávio Mangabeira, Nereu Ramos, Juracy Magalhães, Hermes Lima, 

entre outros, na Constituinte de 1946, o Município ganhou raízes mais profundas 

no texto legal, na seqüência, inclusive, do que já haviam esboçado na Carta de 

1926 e de 1934. 

                                            
289 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p.352. 
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A doutrina afirma que essa Constituição estabeleceu simetria entre o governo 

municipal e as demais esferas, dispondo um novo sistema político municipal, integrado 

agora pelos poderes Executivo e Legislativo. Foi na Constituição de 1946, que a 

autonomia política, administrativa e financeira engendrou-se assegurada.pela eleição 

do Prefeito e dos Vereadores (art. 28, I); pela administração própria, no que concerne 

ao seu peculiar interesse e especialmente à decretação e arrecadação dos tributos de 

sua competência, e à aplicação de suas rendas, bem como à organização dos 

serviços públicos locais (art. 28, II). 

“ Art 28 - A autonomia dos Municípios será assegurada: 

I - pela eleição do Prefeito e dos Vereadores; 

II - pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar 

interesse e, especialmente, 

a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à 

aplicação das suas rendas; 

b) à organização dos serviços públicos locais.  

§ 1º - Poderão ser nomeados pelos Governadores dos Estados ou dos 

Territórios os Prefeitos das Capitais, bem como os dos Municípios onde 

houver estâncias hidrominerais naturais, quando beneficiadas pelo 

Estado ou pela União.  

§ 2º - Serão nomeados pelos Governadores dos Estados ou dos 

Territórios os Prefeitos dos Municípios que a lei federal, mediante 

parecer do Conselho de Segurança Nacional, declarar bases ou portos 

militares de excepcional importância para a defesa externa do País.  

Art 29 - Além da renda que lhes é atribuída por força dos §§ 2º e 4º do 

art. 15, e dos impostos que, no todo ou em parte, lhes forem 

I - predial e territorial, urbano; 

II - de licença; 

III - de indústrias e profissões; 

IV - sobre diversões públicas; 

V - sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competência”.290  

                                            
290 CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1985, 

p. 436. 
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Podemos assim resumir sobre a nova feição municipal: é uma das três 

divisões político-administrativas do País, junto com a União e os Estados; seus 

Prefeitos e Vereadores serão eleitos pelo povo; mantém, como privativos, cinco 

impostos; podendo cobrar taxas por serviços prestados e contribuições de 

melhoria; as intervenções municipais ,extremamente  livres até então, só podem 

ocorrer, agora, sob duas condições: atraso no pagamento de dívida fundada ou 

de empréstimo garantido pelo Estado.  

Não obstante suas novas prerrogativas, o Município sofreu limitações,tais 

como, a restrição à eleição de Prefeitos, nas capitais de Estado, com exceções; 

nas estâncias hidrominerais e  nos Municípios definidos por lei federal como base 

ou porto militar de importância para a defesa nacional , os quais eram nomeados 

pelo Governador do Estado. Dezoito Municípios foram considerados como de 

importância para a defesa externa (9 eram capitais de Estado); a nomeação, que 

retirava a plena autonomia do Município; a não previsão de Câmaras de 

Vereadores nos Municípios de Territórios; a desigualdade de direitos entre os 

Municípios, em virtude das restrições citadas. 

Celso Ribeiro Bastos, afirma entretanto que "o período róseo do 

municipalismo brasileiro é vivido por ocasião do Texto Constitucional de 1946”.291 

Noticiando ainda que essa Constituinte, a corrente municipalista foi forte, 

revivescendo o tradicional conceito de peculiar interesse. O peculiar interesse 

municipal, por força de uma interpretação jurisprudencial encampada na década 

de 30, deixa de ser a expressão de uma idéia vaga e imprecisa, para significar 

tudo àquilo que fosse de interesse predominante do Município. 

Além de manter o critério distributivo da renda pública, através da 

identificação dos tributos na Constituição, houve também repartição de 

competência entre a União, os Estados e os Municípios, "de modo a não 

comprometer a Federação, nem ferir a autonomia estadual e municipal", na 

opinião de Hely Lopes Meirelles292. No tocante ainda às receitas públicas, 

                                            
291 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 217 
292MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004,  p. 39 
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destaca-se, também, que o Município, pela primeira vez, passou a ter – além dos 

tributos a ele atribuídos – participação na arrecadação da União e dos Estados.293  

Considerada uma das maiores obras políticas da Constituinte de 1946, o 

capítulo dos tributos partilhados, não obstante as polêmicas que causou, 

envolvendo Municípios ricos, que não queriam ver suas cotas diminuídas, acabou 

vitorioso, derrotando a idéia de uma distribuição proporcional à contribuição de 

cada unidade da federação.  

Deste modo, cada Município, exceto as capitais, receberia 10% (dez por 

cento) da arrecadação do imposto de renda, de competência federal, o que 

propiciava uma justa distribuição de receita, ou seja, favorecia os Municípios mais 

pobres.Tal vitória se deve à luta dos municipalistas, com destaque para Hermes 

Lima, aos quais se junta Souza Costa. 

A receita partilhada seria: o imposto de renda; os impostos únicos (sobre 

combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e minerais); os Estados deviam 

devolver aos Municípios (exceto os de capitais) trinta por cento do excesso de sua 

arrecadação de impostos sobre o total das rendas locais de qualquer natureza 

(excluindo-se o imposto de exportação).  

Acresce, ainda, o fato de União e Estados poderem instituir novos 

impostos, além dos previstos na Constituição, desde que a divisão se fizesse do 

seguinte modo: 20% (vinte por cento)para a União, 40%(quarenta por cento) para 

o Estado e 40% (quarenta por cento) para os Municípios.  

Estamos, pois, diante de um federalismo que, ao contrário do antigo, 

amplia consideravelmente o campo e a intensidade das relações entre as três 

esferas de governo. O fortalecimento das finanças municipais e a 

                                            
293 a) 30% do excesso de imposto arrecadado pelo Estado-membro nos Municípios sobre o total das rendas 
locais de qualquer natureza, excluído o Município da Capital (art. 20); b) 40% do total de imposto 
decretado pela União ou Estado-membro, não previsto na Constituição, sendo os outros 40% aos Estados-
membros, e os restantes 20% à União (art. 21) – para evitar que uns Estados fiquem em situação de 
privilégio tributário em relação à União e aos Municípios; c) uma cota proporcional de 60% do imposto de 
´´produção, comércio, distribuição e consumo´´, de que trata o §2º, do art. 15 da Constituição Federal; d) 
uma cota igual para todos os Municípios, salvo os das capitais, de 10% do total do imposto de renda art. 15, 
§4º.(JACQUES, Paulino.  Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1970, p. 152) 
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descentralização da distribuição das receitas públicas era novidade auspiciosa, 

que abririam novos horizontes para que os Municípios prestassem melhores 

serviços à comunidade, pois estavam livres das limitações oligárquicas e 

eleitoreiras294. 

     Para Raul Machado Horta 295,outra grande conquista do Município, na 

Constituição de 1946, foi a possibilidade de se invocar o Supremo Tribunal Federal, 

caso as leis estaduais ferissem a autonomia municipal. A argüição de  

inconstitucionalidade das leis estaduais dava-se por representação do Procurador-

Geral da República296, e, caso fosse julgada procedente, era decretada a intervenção. 

O princípio era o da não intervenção, conforme consagrado pelo artigo 7º da Carta 

Magna, mas, entre as exceções previstas, estava a de intervir nos Estados para 

preservar a autonomia municipal, inciso VII, alínea e.297 

                                            
294 No entanto, os velhos costumes começaram a voltar, no sentido de os Estados ambicionarem as fontes de 
renda municipais, de que se podiam servir, com maior ou menor desenvoltura. Para começar, somente Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo repassaram a seus Municípios o excesso da arrecadação dos impostos 
sobre as rendas municipais. Nenhum outro o fez. Por seu lado, a União continuou a ser relapsa em pagar as 
cotas do Imposto de Renda, sempre atrasadas e, não raro, dependendo de influências políticas para serem 
liberadas. Registre-se, também, que nem os próprios Municípios se esforçavam em utilizar todo o seu potencial 
na arrecadação de tributos, o que beneficiaria a todos, especialmente os mais ricos. Sem cadastros adequados, 
estabelecendo tributos com base em critérios obsoletos, usando alíquotas fixas e de valores ridículos para 
tributos de parâmetros variáveis, sem assistência técnica, sem criatividade e sem visão mais larga, a situação 
municipal perdia ou jogava fora suas chances de crescimento e melhoria na prestação de serviços. Até os 
Departamentos de Assistência aos Municípios, que os Estados tiveram que criar, durante o Estado Novo, foram 
suprimidos ou deixados no limbo, limitando as potencialidades municipais de racionalizar sua administração. 
Somente com a criação e o pleno funcionamento do Instituto Brasileiro de Administração Municipal os 
Municípios puderam racionalizar, aperfeiçoar e dinamizar sua estrutura e suas funções.(IBAM – site: 
www.ibam.org.br – Acessado em 26 de outubro de 2005). 
295 HORTA, Raul Machado. “A posição do município no direito constitucional federal brasileiro”. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, n.º 75, p. 107-122, jul./set., 1982. 
296 Art. 7º, parágrafo único da Constituição de 1946 – "No caso do n.º VII, o ato argüido de 
inconstitucionalidade será submetido pelo Procurador-Geral da República ao exame do Supremo Tribunal 
Federal, e, se este a declarar, será decretada a intervenção”. 
297 O autor cita três exemplos de representação, nas quais o Supremo fundamentou a inconstitucionalidade de 
dispositivos de Constituições Estaduais por violação da autonomia municipal. Declarou a 
inconstitucionalidade dos artigos 34 e 104 da Constituição do Estado do Ceará, na Representação n.º 295. 
"No artigo 34, a Constituição autorizava suspender a execução das leis, posturas e atos da administração 
municipal." Já o artigo 104 atribuía à Assembléia Legislativa competência para anular leis, resoluções e atos 
municipais, nos casos que indicava. Na Representação nº 314, o Supremo declarou a inconstitucionalidade 
do artigo 104 da Constituição do Rio de Janeiro, cujo teor era o mesmo do artigo 104 da Constituição do 
Ceará. No terceiro caso, o artigo 91 da Constituição do Estado de Minas Gerais foi declarado 
inconstitucional através da representação nº 350, pois que previa "recurso, com efeito suspensivo, para o 
Tribunal de Contas ou a Assembléia Legislativa, de decisão da Câmara Municipal que impusesse a perda do 
cargo ao Prefeito." (HORTA, Raul Machado. “A posição do município no direito constitucional federal 
brasileiro”. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, n.º 75, p. 107-122, jul./set., 
1982.). 
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O movimento de 1964 lançou por terra grande parte dessas conquistas 

municipais. As ditaduras sempre tiveram como destaque a centralização do poder 

e, conseqüentemente, o enfraquecimento dos poderes locais. Primeiro foi "a 

criação de municípios tidos por relevantes para a segurança nacional e a 

proliferação daqueles considerados estâncias hidrominerais", como artifícios – 

segundo Celso Bastos – “para infirmar a locução peculiar interesse, visto que os 

interesses passavam a ser nacionais e não mais locais, sonegando assim a 

autonomia aos Municípios”.298 

Posteriormente, o governo central retirou dos Municípios os meios 

financeiros de que dispunham. Através da Emenda Constitucional n.º 18, de 

1.12.1965, foi revogado o artigo 29 da Constituição de 1946, o qual previa a 

participação dos Municípios na receita Estadual e da União. Informa Celso Ribeiro 

Bastos que "do total da arrecadação tributária brasileira, apenas 7% era atribuído 

ao Município. Mais de 60% (sessenta por cento) destinava-se aos cofres da 

União".299  

Assim, a expectativa em torno da municipalização ficou afetada pelo total 

desrespeito às normas constitucionais, bem como pela facilidade com que as 

vantagens eram oferecidas e seguidamente retiradas das comunidades locais. 

 

3.2.7 - O Município na Constituição de 1967 

O regime militar é instaurado pelo golpe de Estado de 31 de março de 1964 e 

estende-se até a redemocratização, em 1985. O plano político é marcado pelo 

autoritarismo, supressão dos direitos constitucionais, perseguição policial e militar, 

prisão, tortura dos opositores e pela imposição de censura prévia aos meios de 

comunicação.  

                                            
298 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002, p. 216. 
299 Ibidem. p. 217. 
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Na economia, há uma rápida diversificação e modernização da indústria e 

serviços, sustentada por mecanismos de concentração de renda, endividamento 

externo e abertura ao capital estrangeiro.  

A inflação é institucionalizada através de mecanismos de correção 

monetária e passa a ser uma das formas de financiamento do Estado. Acentuam-

se as desigualdades e injustiças sociais. 

 Com a deposição de João Goulart, o presidente da Câmara Federal, 

Ranieri Mazzilli, assume formalmente a Presidência e permanece no cargo até 15 

de abril de 1964.300 Em 27 de outubro de 1965 Castello Branco edita o AI-2: 

dissolve os partidos políticos e confere ao Executivo poderes para cassar 

mandatos e decretar o estado de sítio sem prévia autorização do Congresso. 

Estabelece também a eleição indireta para a Presidência da República, 

transformando o Congresso em Colégio Eleitoral. 

O Ato Complementar nº 4 de 24 de novembro de 1965, institui o sistema 

bipartidário no país. É criada a Aliança Renovadora Nacional - Arena, de apoio ao 

governo, reunindo integrantes da antiga UDN e do PSD. O Movimento 

Democrático Brasileiro – MDB - reúne oposicionistas de diversos matizes, entre 

os que sobraram dos processos de repressão pós-golpe. Como único espaço 

consentido de oposição, aos poucos, adquire o caráter de uma grande frente 

política. 

Prevendo a derrota nas eleições para os governos de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, o governo baixa o AI-3, em 5 de fevereiro de 1966: as 

eleições para governadores passam a ser indiretas. Em novembro de 1966 

                                            
300 Na prática, porém, o poder é exercido pelos ministros militares de seu governo: brigadeiro Correia de 
Melo, da Aeronáutica, almirante Augusto Rademaker, da Marinha, e general Arthur da Costa e Silva, da 
Guerra. Nesse período é instituído o Ato Institucional no 1 (AI-1). As ações repressivas do governo são 
estimuladas por grande parte dos oficiais do Exército, principalmente pelos coronéis. A chamada "linha 
dura" defende a pureza dos princípios "revolucionários" e a exclusão de todo e qualquer vestígio do regime 
deposto. Usando de pressões, conseguem que o Congresso aprove várias medidas repressivas. A emenda das 
inelegibilidades, por exemplo, aprovada em 1965 antes das eleições para governadores, transforma em 
inelegíveis alguns candidatos que desagradam aos militares. Uma das maiores vitórias da linha dura é a 
permissão dada à Justiça Militar para julgar civis pelos chamados "crimes políticos".(Arquivos da ditadura- 
site- www.regime militar.org.br,. Acessado em 27/08/2005) 
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Castello Branco fecha o Congresso e inicia uma nova onda de cassações de 

parlamentares. O AI-4, de 7 de dezembro de 1966, atribui poderes constituintes 

ao Congresso para que aprove o projeto constitucional elaborado pelo ministro da 

Justiça, Carlos Medeiros Silva. 

A sexta Constituição do País e a quinta da República traduz a ordem 

estabelecida pelo regime militar e institucionaliza a ditadura. Incorpora as 

decisões instituídas pelos atos institucionais, aumenta o poder do Executivo, que 

passa a ter a iniciativa de projetos de emenda constitucional, reduz os poderes e 

prerrogativas do Congresso, institui uma nova lei de imprensa e a Lei de 

Segurança Nacional. A nova Carta é votada em 24 de janeiro de 1967 e entra em 

vigor no dia 15 de março do corrente ano. 

André Franco Montoro301 registrou alguns fatos que antecederam a 

Constituição de 1967, dentre eles, a formação de uma comissão de juristas 

integrada por Levi Carneiro, Orozimbo Nonato, Seabra Fagundes e Temístocles 

Cavalcanti, a qual ficou encarregada de elaborar um anteprojeto de Constituição. 

O trabalho gerou forte polêmica, razão esta  que levou o Governo, a apresentar 

ao Congresso outro projeto, muito diferente daquele elaborado pelos juristas. Levi 

Carneiro, em pronunciamento ao Congresso Nacional, declarou que o trabalho foi 

praticamente inútil.  

Todas as conquistas até então alcançadas pelos Municípios estavam 

sucumbindo. Para Diogo Lordello de Mello , a "autonomia municipal e a federação 

entraram em grave crise com o esquema centralizador da nova Constituição"302. 

No projeto apresentado pelo governo, os Municípios passavam a ser meras 

entidades administrativas dos Estados. Entretanto, estranhamente, o projeto 

mantinha a intervenção federal, caso fosse desrespeitada a autonomia municipal. 

                                            
301 ANAIS, da Constituição de 1967 apud MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição 
brasileira. São Paulo: Jurídica Vellenich,1975, p.69 

302 MELLO, Diogo Lordello. “O município: para muitos ainda um eterno desconhecido”. In: Bremaiker, 
François (org). Boletim de conjuntura econômica. Rio de Janeiro: IBAM, setembro/2002, p. 02. 
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Na opinião de Raul Machado Horta303 a Constituição de 1967 trouxe duas 

inovações à concepção de Município: "A primeira, de natureza puramente formal", 

criando um capítulo destinado às competências dos Estados e dos Municípios 

(capítulo III). Horta considerou esta inovação apenas formal por dois motivos: por 

não ter inserido expressamente o Município na Federação brasileira em seu artigo 

1º304, e, porque não houve distribuição de competências entre as esferas 

governamentais. O autor já reivindicava, portanto, nessa época, a inserção 

constitucional do Município como ente da federação. A segunda inovação 

apontada por Horta305 foi a dilatação das matérias de interesse municipal 

reguladas diretamente pelo Governo Federal, em detrimento da autonomia dos 

Estados-membros.306 

A inovação representou uma perda aos Estados-membros, uma vez que, 

até então, a competência de regular a criação de Municípios lhes dizia respeito. 

Mais uma vez, o poder central se fortalecia. A Constituição de 1967 criou mais 

uma possibilidade de intervenção da União nos Estados-membros, esta para 

garantir que as quotas tributárias fossem realmente entregues aos Municípios.307 

Previu, ainda, mais uma hipótese de intervenção dos Estados membros nos 

Municípios: "quando a administração municipal não prestar contas a que esteja 

obrigada na forma da lei estadual".308  

                                            
303 HORTA, Raul Machado. “A posição do município no direito constitucional federal brasileiro”. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, n.º 75, p. 114, jul./set., 1982. 
304 Art. 1º da Constituição de 1967 – "O Brasil é uma República Federativa, constituída, sob o regime 
representativo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios." (CAMPANHOLE, 
Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo.  Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1985, p. 08) 
305 CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 
1985,  p. 115. 
306 Exemplo disso foi a implantação de exigências para a criação de novos Municípios, conforme critérios 
definidos em Lei Complementar Federal (JACQUES,Paulino.Op.cit.,p. 153):população superior a 10.000 
habitantes e não inferior a cinco milésimos da população do Estado; b) eleitorado mínimo de 10% da 
população; c) centro urbano já constituído com um mínimo de 200 casas; d) uma arrecadação no último 
exercício correspondente, pelo menos, a cinco milésimos da receita estadual de impostos; e) plebiscito para 
consulta à população da área territorial interessada (arts. 2º e 3º da Lei Complementar n.º 1). 
307 Art. 10 da Constituição de 1967 – "A União não intervirá nos Estados, salvo para: V – reorganizar as 
finanças do Estado que: b) deixar de entregar aos Municípios as cotas tributárias a eles destinadas." 
(CAMPANHOLE,Adriano;CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1985, 
p. 11). 
308 Artigo 16, §3º, c, da Constituição de 1967. (CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton 
Lobo.Op.cit.,p. 15). 
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Tornou obrigatória a nomeação dos Prefeitos das capitais e das estâncias 

hidrominerais pelo Governador do Estado, o que, pela Carta de 1946 era 

facultativo. Além disso, permaneceu a nomeação dos Prefeitos dos Municípios 

declarados de interesse da segurança nacional, cujos nomes deveriam ser – 

antes de efetivamente nomeados pelo Governador de Estado – aprovados pelo 

Presidente da República. Além disso, a partir da Carta de 1967, as Constituições 

Federais passaram a prever o número de Vereadores dos Municípios, sendo 

nesta, o número máximo fixado em vinte e um. 

Em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional n.º 5 - AI-5- modificou 

substancialmente a Lei Fundamental, prejudicando a aplicação do texto básico. 

Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho Tavares 309relata que o AI-5, no seu art. 2º, 

estabelece, para o Presidente da República, o poder de decretar o recesso dos 

poderes legislativos federal, estaduais e municipais; no art. 3º, autoriza a 

intervenção, por ordem do Presidente da República, nos Estados e nos 

Municípios, sem limitações constitucionais; ficam suspensos os direitos políticos 

(art. 4º), bem como garantias constitucionais e legais (art. 6º). 

Os Municípios perderam sua autonomia em tríplice aspecto: político, 

financeiro e administrativo. Seguiram ao AI-5 diversos outros Atos Institucionais e 

Complementares modificadores do regime constitucional, afetando muitos deles, 

os Municípios. O Ato Institucional n.º 12, afastou o Presidente Costa e Silva, por 

impossibilidade de governar em razão de enfermidade, atribuindo o Poder 

Executivo aos Ministros da Marinha, Guerra, Exército e Aeronáutica. 

 

3.2.8 - O Município na Constituição de 1967 com a Emenda n.º 1/69: 

Menos de dois meses após os Ministros assumirem o poder para completar 

o governo do Marechal Costa e Silva, foi expedido um novo texto constitucional, 

                                            
309 TAVARES, Iris Eliete Teixeira Neves de Pinho. “O Município brasileiro: sua evolução histórica 
constitucional”. In, Revista de Direito Administrativo;Rio de Janeiro; Renovar,vol.209, - jul-set, 1997;p.179. 
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denominado Emenda Constitucional n.º 1, promulgado em 17.10.69, entrando em 

vigor em 30.11.69.  

Embora a opinião não seja unânime, muitos constitucionalistas, incluindo 

José Afonso da Silva, defendem a posição de que o documento de 1969 não foi 

meramente uma emenda, mas, tecnicamente, tratou-se de uma nova Constituição 

que, inclusive, alterou sua denominação para ao invés de Constituição do Brasil, 

passou a chamar-se Constituição da República Federativa do Brasil.310 

A Emenda Constitucional n.1 de 1969, centralizou ainda mais o poder nas 

mãos do Presidente da República, eleito indiretamente e pouco modificou a 

situação do Município. Não obstante, quanto ao controle externo realizado pela 

Câmara Municipal, passou a ser expressamente feito com o auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado, ou outro órgão estadual a que fosse atribuído tal incumbência. 

Daí o surgimento dos tribunais de contas dos Municípios estaduais como ocorreu 

na Bahia, além de poderem ser criados Tribunais de Contas próprios de 

Municípios com população superior à dois milhões de habitantes , como de fato 

ocorreu em São Paulo.311 

Para Eugênio Franco Montoro312 , "foram pequenas as modificações 

trazidas pela Emenda Constitucional n.º 1, quanto ao regime municipal, pois, foi 

praticamente mantido o sistema instituído pela Constituição de 1967".  

Paulino Jacques 313 por sua vez, assevera que as alterações se deram em 

apenas dois aspectos: em relação à intervenção nos Municípios e à fiscalização 

financeira e orçamentária.  

Mas, foi Raul Machado Horta em 1982, quem identificou com precisão a 

importância das alterações efetuadas na Carta de 1969. Horta diz que a Emenda 

n.º 1, de 1969,  

                                            
310  Entendendo que o texto de 1969 se trata apenas de uma emenda, está Manoel Gonçalves Ferreira Filho. 
311 CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 
1985, p.60. 
312 MONTORO, Eugenio Franco. O Município na Constituição brasileira. São Paulo: Jurídica 
Vellenich,1975, p.39. 
313 JACQUES, Paulino. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1970, p. 53 
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(...) aprofundou o movimento de dilatação da matéria municipal na 
Constituição Federal. Esse movimento de absorção foi igualmente 
intenso nas duas direções que ele adotou. A direção no rumo da 
federalização de temas municipais pela sua retirada da área das 
Constituições Estaduais, ou dos poderes reservados, e sua conversão 
em temas da Constituição Federal e da legislação federal, conforme 
tendência consagrada no texto constitucional originário e já anotada.314 

 

As alterações do texto constitucional em 1969 podem ter sido parcas, 

consoante afirmam os autores antes citados; todavia, significaram a abertura do 

caminho para a efetivação, pelo menos formal, do Município como ente federado. 

Dentre outros dispositivos de interesse direto dos Municípios, a Constituição de 

1969 passou a exigir dos entes locais a aplicação de, pelos menos, 20% (vinte por 

cento) da receita tributária municipal no ensino primário. É o início de mais uma 

tendência que passou a se dilatar, a saber, o controle federal da aplicação dos 

recursos dos Municípios. 

Foram estabelecidas novas formas de fiscalização financeira e 

orçamentária dos Municípios, através de órgãos competentes de controle interno 

e externo. Ao controle externo, a Câmara Municipal, auxiliada pelo Tribunal de 

Contas ou pelo órgão estadual a que fosse atribuída essa competência 315, aos 

quais passaram a responder pelo dever de emitir parecer anual prévio, sobre as 

contas municipais. Ao controle interno, porém, a fiscalização das contas ficaram 

sob a responsabilidade do Executivo Municipal. 

Raul Machado Horta 316conclui afirmando que (1982, p. 114), “a 

Constituição de 1969 equiparou o Município à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal, quando o tornou "destinatário das normas tributárias de vedação". 317 

Segundo o mesmo autor, as Constituições anteriores não consignaram 

                                            
314 HORTA, Raul Machado. “A posição do município no direito constitucional federal brasileiro”. In: 
Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, n.º 75, p. 107-122, jul./set., 1982. 
315 Art. 16, §1º da Constituição de 1969 ( CAMPANHOLE, Adriano, CAMPANHOLE, Hilton Lobo. 
Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1985, p.15) 
316 HORTA, Raul Machado. Op.cit., p. 114 

317 Art. 20 da Constituição de 1969 – É vedado: (...) III – aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da sua procedência ou destino. ( 
CAMPANHOLE,Adriano;CAMPANHOLE, Hilton  Lobo.Constituições do Brasil. São Paulo: Atlas, 1985, 
p. 16). 
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explicitamente essa regra, pois sempre seguiram uma linha federalista que não 

comportava o Município na repartição federal de competências. 

 

3.2.9 - O Município na Constituição de 1988 

Na cultura jurídica ocidental, a Constituição318 surge como fonte de direito e 

fonte superior a todas as outras, concebida como forma de romper com um 

passado, por três razões fundamentais quanto ao pressuposto ‘racional-

normativo’319. 

A primeira razão decorreu da idéias das doutrinas contratualistas 

renovadas pelo Calvinismo, com base na existência de um pacto, momento ou 

poder fundador decorrente da idéia típica das doutrinas contratualistas e foi 

renovada pelo calvinismo com base na existência de um ‘pacto’, ‘momento’ ou 

‘poder’ fundador e ‘demiúrgico’ de toda a coletividade política. 

A segunda é que todas as regras fundamentais relativas à organização e 

estrutura do poder político estadual podiam e deviam ser codificadas num único 

texto, através de um único processo de prescrição normativa320. 

                                            
318 Inocêncio Mártires Coelho ao abordar conceito e objeto da Constituição, desde logo adverte que se faz 
necessário, indagações que dizem respeito e à função de uma lei constitucional, e para tanto comenta 
algumas doutrinas constitucionais tais quais: Constituição como garantia do status quo econômico e social 
(Forsthoff); Constituição como instrumento de governo (Hennis); Constituição como processo público (Peter 
Häberle); Constituição como ordem fundamental e programa de ação que identifica uma ordem política-
social e o seu processo de realização (Bäulin); Constituição como programa de integração e representação 
nacionais (Krüger); Constituição como legitimação do poder soberana, segundo a idéia de Direito (Burdeau); 
e por fim, Constituição como ordem jurídica fundamental, material e aberta de uma determinada comunidade 
(Hesse). Uma leitura sobre tais posicionamentos da doutrina esclarece esses dilemas que vem sendo 
enfrentados. (COELHO, Inocêncio Mártires.”Elementos de teoria da Constituição e de interpretação 
constitucional’. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet Branco. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Ed Brasília Jurídica Ltda, 
2000. p.27- 36). 
319 PINTO CORREIA, Maria Lucia Amaral. Responsabilidade do Estado e dever de indenizar do 
legislador.Minas Gerais: Del Rey, 2000.p. 309. 
320 Paulo Gustavo Gonet Branco lembra que o movimento constitucionalista surge “dos estertores do regime 
absolutista, que pretendia a jurisdicização do liberalismo, no seu sentido tanto político (ligado à garantia do 
cidadão perante o Estado) quanto econômico (vinculado aos postulados de uma economia de livre mercado). 
O movimento queria que se assegurasse a separação dos poderes e se proclamassem direitos individuais, em 
documento constitucional, como garantias da liberdade almejada. Daí o célebre art. 16 da Declaração dos 
Direitos do Homem de 1789 proclamar que: ‘Uma sociedade em que a garantia dos direitos não está prevista 
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A terceira razão foi sedimentada por todo o pensamento jusnaturalista do 

século XVIII, que postulava a existência de um núcleo de direitos inatos a cada 

indivíduo, anteriores e superiores ao Estado e por isso naturalmente subtraídos 

ao âmbito da sua livre disposição.  

A maneira como a superioridade normativa da Constituição é posta hoje, 

passou por vários caminhos. Contudo, cabe-nos lembrar que já no 

constitucionalismo clássico existia o princípio da rigidez das revisões 

constitucionais, o que significava que o legislador ordinário era limitado pelas 

competências estabelecidas no texto da Constituição. 

E outro fator contribuiu para que a Constituição fosse considerada como norma 

superior, pois já se vislumbrava que, além da limitação do legislador ordinário pelas 

competências estabelecidas em seu corpo, algo mais era necessário, e foi com a 

conhecida decisão do juiz Marshall321 que se estabeleceu  necessária distinção entre 

poder constituinte e poder constituído, ao estabelecer a invalidade da lei ordinária 

contrária à Constituição, sob o ponto de vista que a atividade de controle do poder 

constituído, especificamente do legislador cabe ao Poder Judiciário. Em outras palavras, 

com sua decisão inovou ao dizer que o Judiciário têm competência para declarar a 

invalidade de leis que ferem a Constituição.322 

Nas Constituições anteriores, o Município não era expressamente 

mencionado como parte integrante da Federação, embora fosse ponto pacífico 

para muitos doutrinadores que a Federação brasileira compreendia, também, os 

                                                                                                                                    
nem a separação de poderes está determinada, não possui uma Constituição’”. (BRANCO, P.G.G. Aspectos 
de teoria geral dos direitos fundamentais. In: MENDES, G.F.; COELHO, I.M.; BRANCO, P.G.G 
Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: Ed.Brasília Jurídica, 2000. p.108). 
321 Ronaldo Poletti destaca que: “O problema da origem histórica do controle da constitucionalidade das leis 
envolve três tempos. O mais recente, o da criação do gênio americano no célebre caso decidido por Marshall, 
e nos seus antecedentes americanos. Outro mais distante, na Inglaterra, com fundamento no Direito Natural, 
conforme acenamos linhas atrás. E, um mais remoto, quando podemos, tão-semente, buscar alguns vestígios 
do instituto tal como ele se apresenta em nosso mundo”. (POLETTI, Ronaldo. Controle da 
constitucionalidade das leis. 2.ed. ver. e atual. De acordo com a Constituição de 5 de outubro de 1988. Rio 
de Janeiro:Forense, 2000. p.9). 
322 A distinção entre poder constituinte e poder constituído é abordado pela primeira vez em 1788 na França 
por Emmanuel Joseph Sieyès na obra que o notabilizou , Que est-ce que le Tiers Ëtat, publicada no Brasil no 
ano de 1999, pela Editora Lúmen Júris, sob o título “A Constituinte Burguesa”. Entretanto vale lembrar que 
mesmo antes, já sobre o tema, na Inglaterra, Blackstone havia declarado a invalidade de normas das colônias 
que feriam leis do Reino. 
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Municípios.A Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, liquidou com 

esta questão, inserindo, expressamente no seu art. 1o e também no art. 18, o 

Município como ente federativo. 

Atendendo à reivindicação de municipalistas como Hely Lopes Meirelles e 

Diogo Lordello de Melo, na Carta de 1988 o Município passou a integrar o texto 

constitucional como ente federado323. Para Meirelles324, houve a correção de uma 

falha das Constituições anteriores, posto que o Município sempre foi "peça 

essencial da organização político-administrativa brasileira." Contudo,ainda há 

doutrinadores, tais como, José Afonso da Silva325 e José Nilo de Castro326, dentre 

outros, afirmam taxativamente que a participação expressa, no texto 

constitucional, do Município como ente federado é um equívoco. 

 De todo o modo é certa que, com o advento da Constituição de 1988327, 

houve ampliação da autonomia municipal, outorgando-se aos Municípios o poder 

de elaborar, inclusive, sua própria Lei Orgânica permissão essa, segundo Hely 

Lopes Meirelles328 (1996, p. 42) concedida apenas, antes do novo texto, pelo 

Estado do Rio Grande do Sul. Assim sendo, atualmente a competência de cada 

uma das esferas governamentais vem definida na Constituição Federal, 

estabelecendo inclusive, o que lhes é vedado. Os artigos 21 e 22 enumeram as 

matérias de competência exclusiva da União. O artigo 23 relaciona as matérias de 

competência comum. Já o artigo 24 enumera os casos de competência 

concorrente. E por fim, o § 1o do artigo 25 é quem confere aos Estados 

competência residual ou remanescente. 

Quanto ao Município, sua competência vem expressa nos artigos 29 e 30 

da Carta Maior, sendo pois, autônomo, como expresso no artigo 18. O ponto 

basilar de garantia da autonomia municipal está no artigo 29 ao afirmar: o 

                                            
323 SILVA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 408 
324 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 42 
325 SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 438 
326 CASTRO, José Nilo. Direito Municipal Positivo. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 1998,p 53 
327 Art. 29 da Constituição de 1988 – "O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo estado e 
os seguintes preceitos: [...]" 
328 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit. p., 42 
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Município reger-se-á por Lei Orgânica própria, ditada pela Câmara Municipal, que 

a promulgara. Rompeu-se, assim, com a interferência do legislador ordinário 

estadual em assuntos de organização do Município, generalizando a forma 

adotada pelo Rio Grande do Sul desde a Constituição de 1891. 

Em termos práticos, a autonomia do Município significa que o governo 

municipal, deixa de subordinar-se a qualquer autoridade estadual ou  federal, no 

desempenho de suas atribuições exclusivas e, que as leis municipais, sobre 

qualquer assunto de competência expressa e exclusiva do Município, prevalecem 

sobre a estadual e a federal, inclusive sobre a Constituição Estadual em caso de 

conflito, como tem sido da tradição brasileira, salvo em alguns casos clássicos 

institucionais ao longo da história. 

Agora, conforme artigo 29, inciso I da Constituição de 1988, também os 

Prefeitos passaram a ser eleitos pelo voto direto e simultâneo, realizado em todo o 

País, a exemplo do que já ocorria com os Vereadores. Foram proibidas nomeações de 

Prefeitos para quaisquer Municípios, independentemente de serem considerados área 

de interesse para a segurança nacional ou estância hidromineral. 

O Município recebeu algumas competências comuns - artigo 23 - com a 

União, os Estados e o Distrito Federal como, por exemplo: zelar pela guarda da 

Constituição e das instituições democrática; cuidar da saúde e assistência 

públicas; proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

proteger o meio ambiente, entre outras; mas também, conquistou competências 

privativas - artigo 30, dentre elas, a de legislar em assuntos de interesse local, 

nova redação dada à expressão peculiar interesse.  

A fiscalização do Município continuou a ser exercida internamente pelo 

Poder Executivo e externamente pela Câmara de Vereadores, auxiliada esta pelo 

Tribunal de Contas, que emite parecer anual prévio, fiscaliza os gastos do erário 

público e aprova as contas orçamentárias. 

Em matéria de receita municipal, a Constituição transferiu para o Município 

o imposto sobre a transmissão de bens imóveis por ato praticado intervivos, ITBI, 

antes de competência estadual; manteve na sua esfera o imposto predial e 
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territorial urbano, IPTU e o sobre serviços de qualquer natureza, ISS, exceto 

transportes intermunicipal, interestadual e de comunicações, além da capacidade 

de cobrar imposto sobre a venda de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o 

óleo diesel, posteriormente eliminado, de forma homeopática pela Emenda 

Constitucional nº 3 de 17 de março de 1993, sem que estejam claros os motivos 

que levaram o Congresso Nacional a tal deliberação. 

Vedou-se à União a prerrogativa de instituir isenção de tributos de 

competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, permitida na 

Constituição de 67 e, foi mantida a participação do Município em 25% (vinte e 

cinco por cento) do produto da arrecadação do imposto sobre circulação de 

mercadorias e serviços, ICMS, como também, em 50%(cinqüenta por cento) do 

imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, ambos arrecadados 

pelos Estados. 

Foi assegurada ainda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a 

participação no resultado da exploração do petróleo ou gás natural, de recursos 

hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no 

respectivo território, plataforma continental, mar territorial e zona econômica 

exclusiva, ou compensação financeira por esta exploração, os populares, 

royalties. Portanto, podermos afirmar que a receita municipal foi, sem sombra de 

dúvida, ampliada com a Constituição de 1988. 

Reiterando, além dos impostos municipais: predial e territorial urbano; 

sobre transmissão inter vivos; e o sobre serviços de qualquer natureza - art.156 - 

o Município também, passou a ter participação maior nos impostos federais e 

estaduais, em consonância com o dispostos no artigo157 à 162 da Carta Magna. 

José Nilo de Castro329 (1998, p. 42),afirma que o Município alcançou, na 

Carta de 1988, "a consagração máxima que se podia vislumbrar dentro do 

contemporâneo municipalismo, para a autonomia municipal e seu regime jurídico-

constitucional.", de tal sorte o Município recebeu, na Constituição de 1988, sem 

                                            
329 CASTRO, José Nilo. Direito Municipal Positivo. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey,1998, p. 42 
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sombra de dúvidas,maiores poderes políticos e administrativos do que possuía 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE: Evolução Municipal Brasileira330 

   
  Brasil-colônia   
  

• sob vigência das três 
ordenações: Afonsinas, 
Manuelinas e Filipinas  

� idéia centralizadora das  
    Capitanias  
� iniciativa própria  

Constituição 
Imperial de 1824 

  

• Câmaras Municipais com 
caráter eletivo e subordinação 
à Província  

� não havia Prefeito, o agente  
    do executivo era o Procurador  
�  criado o cargo  

                                            
330 COLAR, Cristiane ; PAES LEME, Regina – monografia apresentada na disciplina De Realidade Dos 
Municípios, 1998 no Programa De Pós-Graduação Em Administração De Empresas da  Universidade 
Federal Do Rio Grande Do Sul. Disponível no site: http:www.ufrs.org.br/biblioteca/pos . Acesso realizado 
em 13/09/2005. 
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• sem autonomia  

Constituição de 
1891 

 

• 40 anos sem autonomia  
• centralismo e coronelismo  
• prefeito eleito/nomeado   

�  eleições arranjadas  
�  oposição aniquilada  

Constituição de 
1934 

 

• idéias sociais-democráticas  
• Prefeito eleito  

�  rendas próprias para a  
     realização de serviços públicos  

Constituição de 
1937 

 

• Estado Novo  
• Concentração de poderes no 

Executivo  

�  Prefeito nomeado  
�  subalternidade geral (agradar o  
     "chefe")  

Constituição de 
1946 

• distribuição dos poderes  
• descentralização  
• rendas próprias   

�  autonomia política,  
     administrativa e financeira  

Constituição de 
1967 e na EC de 

1969 
 

• autonomia restrita  
• nomeação de Prefeitos - 

capitais e outras cidades  
• sistema tributário  

�  fiscalização financeira e  
     orçamentária, mediante  
     controle interno e externo  

Constituição de 
1988 

 

• entidade de terceiro grau  
• ampliação da autonomia  
• lei orgânica  

�  maior participação nos  
     impostos partilhados  

Posição Atual do 
Município Brasileiro 

• flutuou ao sabor dos regimes 
(liberdade política X redução à 
categoria administrativa)  

autonomia desde 46  
hoje: grupo político  
poder de autogoverno  
peça essencial  
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3.3 - Autonomia Municipal, competências e interesse local 

Ao contrário dos demais países da América Latina, o Estado brasileiro 

surgiu desde a própria colônia, recôndito, sob submissão à coroa portuguesa,  

sendo que, nunca conseguiu expulsar de seu território,os seus invasores Emir 

Sader331 afirma que:  

O Estado-Nação brasileiro, nasceu do primeiro grande pacto de elite que 
fundou a política brasileira.A independência surgiu como uma espécie de 
“negócio de pai para filho”em que o próprio discurso do monarca,nos 
caracterizava como “aventureiros”para impedir que aparecesse por aqui 
gente como Bolívar, Sucre, San Martin, Artigas, que haviam 
personificado a conquista da independência, mediante a expulsão de 
seus invasores e imediata proclamação do fim da escravidão.Essa 
primeira operação transformista - no sentido gramsciano - teve um alto 
preço para a grande maioria da população e para a construção do Brasil 
como nação livre, republicana e soberana. 

Postergou-se por décadas a instauração da República, que terminou sendo 

imposta a pulso por um movimento militar sem nenhum julgo aguerrido, 

substituindo a monarquia por uma “republica” oligárquica e escravagista. O 

liberalismo nasceu assim no Brasil, convivendo com um regime monárquico e com 

a escravidão, condenado, desde o começo a ser a ideologia do livre-cambismo 

primário, exportador, e não, do estado de direito. Nos termos de Norberto 

Bobbio,332 predominou o liberismo isto é, o liberalismo econômico, em detrimento 

do liberalismo político. 

O Estado mais integrado que o Brasil já teve deu-se através do 

reconhecimento da cidadania pela carteira de trabalho, mas era um Estado que 

excluía a grande maioria da população e, aos que integrava, o fazia pela inserção 

profissional.  

A democratização de 1945 foi um processo de formalização institucional de 

regras de funcionamento do sistema político e durou menos de três décadas. Sua 

ruptura se deu quando a cidadania política ameaçava a ganhar alma social com a 

entrada em cena dos movimentos sociais em ascensão. 

                                            
331 SADER, Emir. “A refundação do Estado e da Política”. In: Novaes, Adauto (org). A Crise do Estado-
Nação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2003, p. 314. 
332 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia – uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e  
Terra, 1997, p. 67. 
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No final da ditadura, reconstruiu-se um Estado de direito, de bases liberais, 

com reconhecimento dos direitos políticos e jurídicos, sem que estes se 

estendessem ao plano social. Existia um consenso de que a democracia, uma vez 

reinstalada, combateria o déficit social, dado que a ditadura havia feito crescer a 

economia sem estender seus benefícios à massa da população.  

Neste pilar equilibrou-se José Sarney governando, sob o slogan “Tudo pelo 

Social”, e posteriormente, a nova Constituição assumiu a forma de “Constituição 

Cidadã”, assim chamada por Ulisses Guimarães, ao afirmar direitos e deveres333. 

Durante a década de 80, em decorrência de um processo de mobilização 

nacional, os Municípios gradativamente vão se tornando mais presentes nas 

grandes decisões nacionais e responsáveis pelas suas próprias decisões.  

Diversos pensadores dessa época chegaram a afirmar que a 

descentralização de poder resultante desta nova Carta que estava por nascer, era 

antes de tudo uma conquista dos Municípios, sendo eles, os berços da 

perpetuação da República e da Democracia efetivamente, por ser o único nível de 

governo possuidor de respaldo e localização física, ou seja, solo municipal. 

Isto posto, pode-se afirmar, sem qualquer receio que após a Constituição 

de 1988, o Município brasileiro é um dos mais autônomos do mundo, do ponto de 

vista político e administrativo. Entretanto, em um Estado Federalista convivem 

diferentes ordenamentos que se aplicam aos mesmos indivíduos, devendo ser 

evitado o conflito entre as partes componentes do Estado334. Assim, é 

estabelecido na Constituição um sistema de repartição de competências.   

Como se sabe, a autonomia pode ser concebida como autonomia 

administrativa ou política. Autonomia administrativa é a que provém da delegação 

de competências de um órgão central para outro, que passa a executar atividades 

que caberiam ao órgão central, bem como a produzir normas individuais, atos 

                                            
333 O ponto de partida é a definição de Lincoln: “A democracia é o governo do povo, para o povo e pelo o 
povo” - a definição mais famosa e sem dúvida e mais feliz na sua formulação, pronunciada por ocasião do 
discurso do Gettysburg, em 1863 (GARCIA, Maria. “A democracia e o modelo representativo”. In: Garcia, 
Maria (coord.). Democracia hoje um modelo político para o Brasil. São Paulo: IBDC, 1997, p. 32) 
334 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p 234. 
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administrativos. Já a autonomia política, trata da capacidade de estas entidades 

se auto-organizarem. A presença de mais de um órgão com poderes políticos 

exige que a Constituição política estabeleça regras para a atuação dos entes 

componentes da Federação, visando evitar que se verifique a sobreposição de 

atribuições, surgindo assim, a repartição de competências. 

José Afonso da Silva define competência como "a faculdade juridicamente 

atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir 

decisões".335 Divide-se, em regra, a competência pela predominância do interesse. 

Assim, as matérias pertinentes ao interesse nacional serão atribuídas ao órgão 

central, enquanto aos entes descentralizados serão deixadas as matérias 

relacionadas aos interesses regionais ou locais.336 

A utilização do critério da predominância do interesse não é pacífica, pois 

tal conceito contém, ainda, problemas sob o ponto de vista prático. Há temas que, 

a despeito de sua extensão nacional, refletem-se de forma acentuada em uma ou 

outra parcela do território do país, exigindo tratamento diferenciado, a ser 

estabelecido pelo órgão regional. Por outro lado, há assuntos que não são de 

interesse geral, mas pedem tratamento nacional, pois interessam a mais de um 

ente descentralizado.337  

Nas federações, dois têm sido os caminhos trilhados para se realizar a 

repartição de competências: a) prever os poderes da União, deixando os poderes 

remanescentes aos entes federais, sistema adotado pela maioria dos Estados 

Federais; b) Enumerar os poderes dos Estados federados, deixando à União a 

competência remanescente, adotado, por exemplo, pelo Canadá 338.  

Alguns autores, como Pinto Ferreira339, distinguem três espécies de 

técnicas de repartição de competências, acrescentando, além das que citadas, a 

                                            
335 Ibidem, p. 235. 
336 HORTA, Raul Machado. Repartição de competência; In: Revista Trimestral de Direito Público. São 
Paulo, nº 2, 1993, p. 5-20. 
337 GARCIA, Maria. “A democracia e o modelo representativo”. In: Garcia, Maria (coord.). Democracia hoje 
um modelo político para o Brasil. São Paulo: IBDC, 1997. 
338 TEIXEIRA, José Horácio Meireles. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1991.  
339 PINTO FERREIRA, Comentários à Constituição brasileira. Vol. 3. São Paulo: Saraiva, 1992. 
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que enumera exaustivamente as competências das entidades federativas, mas, 

achamos mais didática a classificação que reconhece apenas dois métodos, pois, 

mesmo que sejam enumeradas as matérias que cabem a cada entidade, sempre 

haverá a previsão de uma delas que ficará com a competência residual.  

Acerca do tema, a doutrina distingue “competência” sobre dois grandes 

balaustres, quais sejam, legislativas e administrativas. A competência legislativa 

se expressa no poder de estabelecer à entidade normas gerais, leis em sentido 

estrito. Já a competência administrativa, ou material, cuida da atuação concreta 

do ente, que tem o poder de editar normas individuais, ou seja, atos 

administrativos. 

 A Constituição brasileira de 1988, na esteira do aperfeiçoamento de nossa 

organização política, estabeleceu um complexo sistema de repartição de 

competências. A competência legislativa, em nossa Constituição, aparece sob 

três formas distintas, a saber: a) competência privativa; b) competência 

concorrente; c) competência suplementar. A competência administrativa, por sua 

vez, apresenta-se apenas como competência privativa ou como competência 

comum.  

A competência legislativa privativa é a que cabe exclusivamente a um 

órgão componente do Estado Federal. Estão nesta categoria as competências da 

União, estabelecidas no artigo 22 da Carta Magna, a competência remanescente 

dos Estados, a competência do Município para legislar sobre assuntos de 

interesse local, as competências de cada ente para estabelecer tributos e para 

definir a organização administrativa.  

Quanto aos tributos, a Constituição traz um conjunto específico de 

princípios e regras que definem, à parte, um sistema de repartição de 

competências tributárias. No tocante à organização administrativa, os entes 

componentes do Estado federal têm autonomia para estabelecer o regramento de 

suas próprias organizações, desde que respeitada a Constituição Federal e, as 
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normas de caráter geral que transcendem a especificidade do interesse do órgão 

central e se incluem nas providências necessárias a todo o Estado.  

A competência legislativa concorrente é a que cabe a mais de uma 

categoria de entes componentes da Federação. Cuida-se do rol apresentado no 

artigo 24 da Carta Política. A Constituição Federal divide a competência para 

estabelecer normas gerais, que cabe à União, e a competência para editar 

normas suplementares, específicas, que cabe aos Estados. Apresentam-se dois 

campos bem definidos, não podendo a União produzir normas que não sejam 

gerais.  

Por outro lado, os Estados podem legislar plenamente sobre essas matérias, 

prevendo normas gerais e normas específicas, desde que não tenha a União 

exercido o seu poder. Contudo, se for editada pela União lei com as normas gerais, a 

legislação estadual terá sua eficácia suspensa, naquilo que conflitar com a nova Lei.  

A competência legislativa suplementar é a que dá a determinado ente o 

poder de suplementar a legislação produzida por outro. O poder, aqui, é mais 

restrito e se submete aos limites traçados pelo ente que tem originariamente a 

competência. Além da competência dos Estados no âmbito da legitimação 

concorrente, está aqui incluída a previsão de o Município suplementar a legislação 

federal e estadual, no que couber (art. 30, II).  

A chamada competência material, ou administrativa, como já referido, se 

apresenta como privativa ou comum. Privativas são as competências que o art. 21 

deixa à União, as que são entregues aos Estados pelos §§ 2º e 3º de art. 25 e as 

que cabem ao Município de acordo com os incisos III a IX do art. 30, todos da 

Constituição Federal. Comuns são aquelas competências estabelecidas pelo art. 

23 da Carta Magna.  

O Município, contudo, não é um fenômeno exclusivo do Estado Federal. A 

organização local existe nas diversas formas de Estado. Varia conforme a 

experiência concreta de Estado, a natureza jurídica de cada entidade. 
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Mas na Federação brasileira o Município ocupa hoje uma posição de 

destaque, por ser a célula da vida pública brasileira, tendo em vista que é no 

âmbito da administração municipal, que se apresentam os problemas mais 

recorrentes no cotidiano das pessoas. Por ser o ente estatal mais próximo dos 

destinatários de suas ações, o Município conhece uma fiscalização mais direta da 

sociedade. São diversas, portanto, as virtudes da organização municipal, que 

justificam a ampliação de seu âmbito de atuação.  

Atualmente, a posição do Município na federação brasileira é complexa340. 

Com a Constituição Federal de 1988, o Município atingiu um grau de importância 

incomparável aos sistemas constitucionais anteriores, decorrentes da ampla 

competência legislativa que lhes foi atribuída pelo Poder Constituinte, 

principalmente, por ser diversa a forma de definição de suas competências 

daquelas utilizadas para prever as competências dos Estados e da União.  

                                            
340 Nesse sentido, são interessantes as colocações feitas pelo jornal Folha de São Paulo no seu editorial 
publicado em 17/04/2005, sob o título: “FARRA DOS MUNICÍPIOS ” 
“Influenciada pela onda histórica da descentralização administrativa, a Constituição de 1988 facilitou 
muito a criação de municípios autônomos e transferiu para a sua esfera atribuições,s que antes estavam sob 
responsabilidade dos Estados e, principalmente, da União. Como contrapartida, foram criadas regras de 
repasse de recursos para os municípios nas áreas de saúde e educação. 
Transcorridas quase duas décadas desse movimento descentralizador, são cada vez mais notórias as 
anomalias decorrentes da alteração do desenho institucional brasileiro.Os municípios multiplicaram-se 
como coelhos pelo país. Em 1980, eles eram 3.991; passaram a ser 4.491 em 1990; hoje totalizam 5.565 -
isto é, em 15 anos, foram criadas mais de mil novas unidades federativas, cada qual com suas estruturas 
administrativas, seu corpo de funcionários públicos e respectivos legislativo.  
Tal explosão se explica menos por ganhos de racionalidade e eficiência na gestão do gasto público e mais 
pela facilidade que elites dos rincões mais pobres do país encontraram para criar uma fonte fácil de 
obtenção de recursos e suas respectivas redes de poder local. Em outras palavras, clientelismo e sinecuras 
receberam novo combustível para avançar. 
Escrevendo sobre o assunto, o economista Eduardo Giannetti da Fonseca disse que "a indústria de novos 
municípios tem tudo para conquistar o título de mais dinâmico e pujante setor da economia brasileira". . 
A ironia soa oportuna diante da recente divulgação de pesquisa do IBGE sobre o "Perfil dos Municípios 
Brasileiros - Gestão Pública 2002", na qual chama particular atenção o inchaço descomunal do número de 
servidores municipais, que passaram de 3,43 milhões em 1999 para 4,06 milhões em 2002. Um aumento de 
18,2% num intervalo de três anos. 
Ao menos parte dessa farra se deve ao uso desvirtuado e oposto à finalidade original da Lei de 
Responsabilidade Fiscal: como ela limita os gastos com pessoal em até 60% da receita disponível, muitas 
prefeituras que estavam abaixo desse teto engordaram suas máquinas. Além disso, foi gritante o 
crescimento no período dos cargos ditos de confiança ou terceirizados, que não são contabilizados no 
cálculo da LRF: 69% - de 466 mil em 1999 para 789 mil em 2002. 
Como se não bastasse, poucos municípios têm hoje seu regime próprio de previdência. Os mais de 4 milhões 
de funcionários municipais do país representam, portanto, uma bomba-relógio para o sistema 
previdenciário. Quem vai pagar essa conta? É urgente que tais problemas recebam do Executivo federal e 
do Congresso a atenção que merecem. Antes que esse frankenstein federativo saia completamente de 
controle.” Disponível no site: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1704200502.htm. Acesso 
realizado em 10/02/2006). 
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Enquanto para Estados e União foram definidas as matérias a serem objeto 

de legislação, para os Municípios foram previstas algumas competências 

específicas341, tais como, fixar a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores para cada legislatura; dar concessão para exploração de serviços 

públicos; criar cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos; conceder 

subvenção e auxílios; proteger o patrimônio histórico local; controlar o uso e 

ocupação do solo urbano; manter convênios com a União e Estados para 

subvenção da saúde e educação, criar ou suprimir distritos, decretar e arrecadar 

os tributos, aplicar e prestar contas das rendas e finalmente uma competência 

genérica; qual seja, legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a 

legislação federal e a estadual, no que couber.  

Interesse local, contudo, é um conceito problemático, que só pode ser 

definido tendo em vista a situação concreta, haja vista a diversidade de assuntos 

concernentes decorrentes das várias especificidades locais para serem assim 

classificados. O assunto de interesse local não é aquele que interessa 

exclusivamente ao Município, mas sim aquele que, predominantemente, afeta à 

população do lugar.342  

Há assuntos, porém, interessantes a todo o País, mas que possuem 

aspectos peculiares que exigem uma regulamentação própria para determinados 

locais. Assim, a competência do Município para legislar sobre assuntos de 

interesse local existirá sempre que, em determinada matéria, apresentarem-se 

aspectos que precisem de uma norma específica para a localidade. 

Sobre esta questão, vale aqui ressaltar que os doutrinadores que discorrem 

sobre o assunto, possuem posições divergentes. Carlos Ari Sundfeld, 343 retira do 

                                            
341 MONTORO, André Franco. “Descentralização e Participação: Importância do Município na 
Democracia”. In: O Município no Século XXI - Cenários e Perspectivas -  Edição  especial comemorativa 
dos 30 anos do CEPAM/30 anos da ECT. São Paulo: PRO Editores, 1999, p.301. 
342 "(...) o assunto de interesse local se caracteriza pela predominância ( e não pela exclusividade) do 
interesse para o Município, em relação ao do Estado e da União. Isso porque não há assunto municipal que 
não seja reflexamente de interesse estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância." 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004 p.122 ) 
343 SUNDFELD, Carlos Ari. “Sistema constitucional das competências”. In: Revista trimestral de direito 
público. São Paulo, n° 1, 1993, p. 272. 
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conceito de interesse local um conjunto extenso  de matérias, afirmando que não 

podem ser tomadas como de interesse local os temas entregues à competência da 

União e dos Estados sejam elas, privativa ou concorrentemente.  

Entendemos entretanto, ser mais coerente o posicionamento de Hely Lopes 

Meirelles, para quem o conceito de interesse local é amplo, podendo assim existir 

matérias que se sujeitam à competência legislativa das três entidades federais.344 

A fórmula à qual recorreu o constituinte revela que sempre que prevalecer 

um interesse do local, o Município poderá editar sua própria lei, 

independentemente da matéria ter sido atribuída à competência legislativa de 

outro entre da Federação.345 Deve, é evidente, ser a norma municipal compatível 

com as normas já adotadas pela União e pelo Estado, se a estas entidades tiver 

sido atribuída a competência a respeito da matéria.  

Ademais, se não for possível que norma municipal trate de matéria definida 

na Constituição, como de competência da União ou dos Estados, especialmente 

no caso de vacância, praticamente se estará anulando a autonomia municipal.346  

Ocorre que, além de um extenso rol de matérias de competência privativa 

da União e de outro, não menos extenso, de matérias sujeitas à atuação 

concorrente da União e dos Estados, a Constituição estabeleceu que a 

competência remanescente cabe aos Estados.  

Assim, não podendo a norma local tratar destas matérias, estaria o 

Município restrito às competências para instituir seus tributos, para organizar sua 

administração e para poucas outras matérias constantes no artigo 30 da Carta 

Magna e no capítulo da política urbana.  

                                            
344 “Exemplos típicos dessa categoria são o trânsito e a saúde pública, sobre os quais dispõem União (regras 
gerais: Código Nacional de Trânsito, Código Nacional de Saúde Pública), os Estados (regulamentação: 
Regulamento Geral de Trânsito, Código Sanitário Estadual) e o Município (serviços locais: estacionamento, 
circulação, sinalização etc; regulamentos sanitários municipais)” (MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 
122)  

345 CASTRO, José Nilo. Direito Municipal Positivo. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey,1998 

346 Acreditamos que o interesse local não se verifica apenas em determinadas matérias, mas também, em 
determinadas situações. Aspectos da mesma matéria podem, dependendo da ocasião, exigir tratamentos 
diferenciados pela União, pelos Estados e pelos Municípios. O essencial é que não se perca a noção de 
sistema, verificando-se a compatibilidade entre os diversos diplomas legais e a Constituição. 
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Deve-se pois, dar substancial importância ao fato de haver significativa 

diferença entre a forma da Constituição tratar da competência legislativa de 

Estados e União,definindo pois, as matérias,e aquela usada para definir a 

competência do Município, qual seja, genérica. 

Quanto à competência para suplementar a legislação federal e a estadual, 

acreditamos que o critério a definir quais as matérias serão objeto de legislação 

municipal é a existência, ou não, de competência administrativa para o Município347.   

A competência para suplementar a legislação das outras unidades existe 

quando há o dever constitucional de agir em determinada matéria. A atuação do 

Município necessita, por vezes, de regras específicas, tendo em vista a realidade 

própria da cidade.  

 Na ausência de legislação federal ou estadual sobre determinado tema, o 

Município poderá, salvo melhor juízo, tratar exaustivamente da matéria, com o 

objetivo de viabilizar a sua competência material, uma vez que tenha interesse 

objetivo para tanto e aja em conformidade ao interesse público coletivo. 

Por outro lado, se a União e o Estado, no âmbito de suas competências, 

editarem normas sobre temas já regulamentados pelo Município, dever-se-á 

verificar a compatibilidade, ou não, da norma municipal com o novo regramento. 

Acreditamos, desta feita que, o Município não deve ficar atado, no cumprimento 

do seu dever constitucional de agir, por ter a União ou o Estado se omitido à 

legiferação de determinada matéria. 

Segundo Sampaio Dória a ordem pública de um Estado é seu interesse 

peculiar, mas também é o interesse da Nação. Logo, não é privativo do Estado.348 

Sob tal entendimento provém a idéia de autonomia municipal como faculdade de 

dispor sobre assuntos de seu interesse, através de suas próprias leis que 

                                            
347 "Não obstante, os Municípios dispõem do poder de suplementar as normas (gerais) nacionais e as 
(suplementares) estaduais, toda vez que estas se refiram a atividade administrativa municipal" (SUNDFELD, 
Carlos Ari,. “Sistema constitucional das competências”. In: Revista trimestral de direito público. São Paulo, 
n° 1, 1993, p. 277) 
348  SAMPAIO DÓRIA, Antonio Roberto. Direito constitucional tributário e due process of law. 2ª edição. 
Rio de Janeiro: Forense, 1996. 
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consolida-se por um governo próprio e pelo uso de sua competência através da 

auto-administracão.349 

Assim sendo, podemos dizer que a autonomia deriva de um direito natural 

e da delegação de poderes350, pois é pelo direito natural que se reconhece o 

Município como uma incorporação histórica já existente antes do Estado, como 

define os jus-naturalista.  

O ápice dessa autonomia atualmente se manifesta politicamente no exercício 

consciente da cidadania, exercido especialmente no período das eleições, pelo voto 

popular dos agentes políticos municipais, como primeira expressão e, renovável 

periodicamente, para nos fazer relembrar a sua fundamental importância diante da 

manutenção do Estado Democrático de Direito.351 

O Município, enquanto ente federativo, tem portanto atualmente, a 

responsabilidade de ordenar o seu desenvolvimento social e a garantia do bem 

estar de seus habitantes, executando políticas públicas de ações a serem 

empreendidas, na consolidação democrática do Estado352.Dessa forma, o 

                                            
349 O conceito de administração própria não oferece dificuldade de entendimento e delimitação, é a cláusula 
limitativa dessa administração que exige exata interpretação, para que o Município não invada competência 
alheia e nem deixe de praticar atos que lhe são reservados. Enfim, é a compreensão precisa do termo 
“interesse local” que resume a discussão, pois “interesse local” não é o interesse exclusivo do Município, não 
é o interesse privativo da localidade. O que caracteriza e define o “interesse local”, inscrito como dogma 
constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da União. 
350 Isso só se tornou possível em razão do poder que o povo transferiu para o Estado, corroborando com o 
entendimento de que a teoria política formadora do conceito de soberania do Estado contemporâneo está 
ligada à idéia da democracia ou da participação popular, pois quando o Estado traça seus limites na 
Constituição, escrita por todos, de legitimidade reconhecida por todos, certamente não é usurpador, mas 
legitimo depositário da soberania popular. 
351 A Lei Orgânica Municipal é o instrumento cujo bojo estabelece, além das diretrizes delimitadas pelo 
“interesse local”, a estrutura e a  organização administrativa do Município, a restauração do Poder 
Legislativo municipal, definindo sua diversificação normativa, que não existia nas leis organizacionais 
outorgadas anteriormente pelo Estado, reflexo do poder constituinte, outorgados aos Municípios pela 
Constituição Federal de 1988, como conseqüência do efetivo exercício do conceito de Estado Democrático 
de Direito. 
352 O denominado regime unicista, por exemplo, foi instituído pela atual Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, 
com o escopo precípuo de racionalizar a administração de pessoal no Serviço Público, mas apenas em relação aos entes de 
Direito Público integrados à administração direta, autárquica e fundacional. Administração essa que, nessa esfera, se mostrava 
extremamente dificultada pela diversidade de regimes que então se apresentava. 
Ora eram contratações regidas pela Lei 1.711/52 –-Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União -- ora adotava-se o 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho para a admissão de trabalhadores, sendo que, neste último, não se conferiam ao 
ocupante do emprego determinadas garantias típicas do regime estatutário, dispensando-se até mesmo maior rigor na admissão 
de pessoal, nem sempre submetida a prévio concurso público. 
Essas questões, dentre outras diversas, cujas soluções extrapolavam o texto legal, demandaram do Estado um 
posicionamento contundente, que viabilizasse o saneamento das controvérsias oriundas do período de transição 
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aperfeiçoamento da máquina administrativa, a redefinição das suas obrigações e 

encargos e o estabelecimento de políticas públicas específicas devem estar 

sempre presentes junto ao gestor público, visando o revigoramento das 

instituições diretas e indiretas, para o efetivo exercício da soberania local.353 

A necessidade de adequação, reorganização e reformulação fazem-se 

premente, especialmente frente aos novos e modernos conceitos de gestão 

pública municipal.” 354 

A dicotomia, em especial a política, inegavelmente, é um traço marcante do 

direito. Nesta seara, dificilmente são encontradas posições e opiniões unânimes e 

unívocas. Vale aquiescer, sem embargo, que divergências, discussões e pontos 

de vista diferentes, longe de serem obstáculos e impedimentos, são, na imensa 

                                                                                                                                    
decorrente da prática constitucional. Neste contexto, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, em edição 
publicada pela Presidência da República em novembro de 1995, pág. 62, sugeria que, “as emendas do capítulo da 
administração pública são fundamentais no processo de transição para uma administração pública gerencial, incorporam 
ou viabilizam uma nova perspectiva em relação à gestão e ao controle do aparelho do Estado. Os dispositivos 
compreendidos no projeto são de importância estratégica para a consecução da reforma administrativa, contemplando os 
princípios e normas de gestão, as relações jurídicas dos servidores com a administração e as prerrogativas dos três 
poderes para a organização administrativa e a fixação de vencimentos dos cargos de seus serviços auxiliares ou 
administrativos”. 
353 Sob a égide dessa postura governamental foi elaborada proposta de emenda à Constituição que, após largo período de 
tramitação no Congresso Nacional, culminou na aprovação da Emenda Constitucional 19, promulgada no Diário Oficial 
de 05 de junho de 1998, que “modificou o regime e dispôs sobre princípios e normas da Administração Pública, 
servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito 
Federal“, predispondo-se, portanto, a implementar a anunciada e tão discutida "Reforma Administrativa". 
A EC 19/98 acrescentou o princípio da eficiência ao vigente texto constitucional, outorgando à sociedade uma 
importante base jurídica para a cobrança da efetividade e qualidade na prestação dos serviços pelo Poder Público. A 
função administrativa já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, nos estritos termos da lei; exige-
se resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros. 
Segundo Alexandre de Moraes, esse princípio impõe à Administração Pública direta e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais 
necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir-se uma 
maior rentabilidade social (MORAES, Alexandre de. Curso de Direito Constitucional. São Paulo. ATLAS, 2001) 
Essas modificações reformistas, por realizarem profundas e relevantes alterações constitucionais, como não poderia 
deixar de ser, e até por ser recente a sua promulgação, deixaram os setores jurídicos e funcionais atordoados, inexistindo, 
por isso, ainda, uma perfeita compreensão dos novos regramentos reestruturadores da Administração Pública 
Municipal.  
354 Para a efetiva implementação dos preceitos traduzidos pelas novas legislações municipais, é indispensável 
que agentes administrativos superem o tradicional “vezo burocrático que vem convertendo a Administração, 
nas palavras do jurista italiano, José Roberto Drommi, numa cara ‘máquina de impedir’, fiel ao que o mesmo 
autor batizou como o ‘Código do Fracasso’, que dispõe: Artigo primeiro : não pode; Artigo segundo: em 
caso de dúvida, abstenha-se; Artigo terceiro, se é urgente, espere; Artigo quarto, sempre é mais prudente não 
fazer nada”. (BONAVIDES, Paulo. “Democracia e Cultura”. In: Reflexões: Política e Direito. 3ªedição. São 
Paulo: Malheiros, p.273) 
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maioria das vezes salutares e bem-vindos para a elucidação de contendas, bem 

como são relevantes para o progresso das estruturas sociais. 

3.4 - Descentralização, representação local e participação popular 

A função da política é colocar o poder sob a medida do direito e assim 
ordenar seu uso razoável. Deve valer, não o direito do mais forte, mas a 
força do direito. O poder na ordenação e no emprego do direito é o pólo 
oposto à violência, pela qual nós entendemos o poder sem o direito e 
contra o direito. Por isso é importante que a sociedade supere a 
desconfiança em relação ao direito e suas ordenações, pois apenas 
assim a arbitrariedade pode ser proscrita e a liberdade pode ser vivida 
como uma liberdade comumente compartilhada. A liberdade sem direito 
é a anarquia e, por isso, é a destruição da liberdade. 

Joseph Ratzinger 355 

A tarefa de colocar o poder sob a medida do direito remete à pergunta 

seguinte: como se forma o direito e como o direito deve ser constituído, 

construído a fim de que seja veículo da Justiça, e não um privilégio daqueles que 

têm o poder de estabelecer o direito? A questão de que o direito não deve ser um 

instrumento de poder de poucos, mas a expressão do interesse comum a todos, 

parece ser pacífica, pelo menos pelos instrumentos de formação democrática da 

vontade, apesar disso, permanece ainda a pergunta.  

O princípio da maioria continua a deixar em aberto a pergunta acerca dos 

princípios éticos do direito, portanto, daquilo que, em si, sempre permanece 

injusto ou também, de maneira inversa, aquilo que, de acordo com sua natureza, 

é um direito imutável, que antecede qualquer decisão pela maioria e, que deve 

ser respeitado por ela. Os tempos modernos formularam um acervo de tais 

elementos normativos em diversas declarações de direitos humanos e os 

retiraram do jogo das maiorias.  

A democracia direta, sonho do eterno retorno à ágora grega, é de fato tão 

impossível, tendo em vista as dimensões contemporâneas da polis356 em termos 

                                            
355 “O Cisma do Século 21” – Caderno Folha Mais -Jornal Folha de São Paulo de 24/04/2005- Reunidos na 
academia católica da Baviera, em Munique, e sob o impacto da guerra do Iraque, o pensador Jürgen 
Habermas e o Cardeal Joseph Ratzinger, atual Papa Bento XVI, analisam a nova ordem política e cultural do 
ocidente. 
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populacionais, e a heterogeneidade da estrutura social da cidadania até agora 

debatida. Entre a democracia representativa, tanto no Legislativo como no 

Executivo, e a impossibilidade da democracia direta, o que de fato acontece é a 

quase total opacidade e oligarquização da política institucional, com fechamento 

dos canais de acesso aos cidadãos diante da controversa da governabilidade, 

tema caro a atual teorização conservadora, que substitui a prática e a reflexão 

políticas por modelos técnicos de controle das tensões e conflitos.357 

Nas últimas décadas estão sendo evidenciados os limites das formas 

democráticas consagradas, sobretudo no que diz respeito à representação dos 

cidadãos. A experiência política e social das formas democráticas são parcas, a 

começar pelo fato de terem vigorado na história e serem reiteradamente 

suprimidas por regimes autoritários. Os limites da representação consagrada não 

são, aliás, perceptíveis apenas nas periferias do mundo capitalista. Nos países 

centrais eles também são evidentes. 

A crescente complexidade das relações sociais em sociedades pós-

industriais, as estruturas sociais amplamente diversificadas, o lugar poderoso das 

mídias, a enorme concentração do poder econômico, as complexas relações 

entre Estado e a sociedade e entre Estado e mercado, vem atropelando a 

representação política consagrada.  

O surgimento de formas políticas não institucionais, como é o caso de 

organizações não governamentais, colocando-se ao lado de sindicatos e partidos 

políticos atesta que algumas relações do mundo contemporâneo, não são 

alcançáveis nem podem ser processadas pelas formas clássicas de 

representação, sob pena de uma parte importante e valiosa da sociedade ficar de 

fora da política. 

                                                                                                                                    
356 Na Grécia a cidade é, sobretudo, a pólis, a sociedade política, tratada aprofundadamente por Aristóteles, 
buscando e perquirindo os seus recônditos aspectos no sentido primeiramente, de estabelecer a sua 
finalidade: “sabemos que toda cidade é uma espécie de associação e que toda associação se forma tendo por 
alvo algum bem – ela subsiste para uma vida feliz” (GARCIA, Maria. “A Cidade e o Estado -  Políticas 
públicas e o espaço urbano”. In: A cidade e o seu estatuto. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 29). 
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Por outro lado, crescimento hipertrofiado do Poder Executivo, que toma o 

lugar do Legislativo e subjulga o Judiciário, concentra os poderes em uma 

instituição pouco transparente à ação da cidadania, que é convocada apenas na 

época da renovação do mandato.  

Nesse entretempo, o Executivo comporta-se como se lhe tivessem sido 

delegados todos os poderes, numa forma que Habermas358 chamou de a 

democracia delegativa típica da periferia capitalista,  adotadas pelas constituições 

modernas, termina por ser uma espécie de exceção permanente359, ainda mais 

agora, quando as velocidades da transformação do capitalismo global célere 

acuam a institucionalidade política, compassada em tempo lento. 

A complexa trama entre a dimensão global, a velocidade das 

transformações, a despolitização da economia e a desnacionalização da política, 

vem tornando a territorialidade como base da política, uma forma completamente 

inadequada para a prevalência da vontade dos cidadãos, de tal sorte que se faz 

cada vez mais urgente, a necessidade de aperfeiçoar as instituições democráticas 

de nosso país, incluir mais cidadãos na vida política ativa, aprimorar a qualidade 

de representação popular, aumentar a transparência política para  que o cidadão 

comum seja capaz de nela intervir com maior expressão e cobrar regularmente a 

atuação de seus representantes, para finalmente, educado e consciente, 

combater a corrupção na administração pública e a promiscuidade entre os atores 

públicos e privados. Enfim contribuir para a realização, aprofundamento e 

extensão dos direitos de cidadania.360 

                                                                                                                                    
357 REZEK, Cibele ;  PAOLI, Maria Celia e OLIVEIRA, Francisco. “Orçamento Participativo”. In: Reforma 
Política e Cidadania. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004. 
358 HABERMAS, Jurgen. Mudança Estrutural na Esfera Pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 
42. 
359 O caso mais clássico que a doutrina aponta é a edição de Medidas Provisórias, cujo uso indevido seria 
responsável por provocar um desequilíbrio entre os poderes da República. Uma instituição nascida do tempo 
presto da República de Weimar – em uma Alemanha açoitada por todos os vendavais de uma tremenda 
compactação histórica. 
360 COMPARATO, Fabio Konder. A garantia institucional contra o abuso de poder. São Paulo: Fundação 
Perseu Abramo, 2005, p. 46. 
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Desde os tempos do Brasil-Colônia, o processo político brasileiro não 

fugiu aos moldes descritos.Tem sido excessivamente centralizador e autoritário 

pelo que o Poder-central impõe, de cima para baixo, um modelo de 

desenvolvimento elitista e injusto, com a marginalização e o sacrifício da 

maioria da população.361 

Especialmente durante o regime autoritário, imposto ao País após 1964, a 

soma de poderes assumidos pelo governo federal e concentrado nas mãos do 

Presidente da República eliminou praticamente a autonomia e a vitalidade dos 

demais setores da vida nacional.  

A adoção de um sistema participativo na Carta de 1988 foi fruto do 

processo de redemocratização do País e de abertura política iniciados em 

meados dos anos setenta, período marcado pela emergência de movimentos 

sociais representando interesses distintos.  

Os anseios da sociedade brasileira se revelariam em uma complexidade de 

manifestações: explosão das grandes greves, campanha por anistia política e pelo 

fim da censura, fortalecimento dos sindicatos, criação de centrais sindicais, 

articulação de setores empresariais urbanos e agrários e, a luta pelo 

restabelecimento do Estado Democrático de Direito, dentre outras. A campanha 

pelas Diretas Já e o processo da Constituinte foram marcos desses anos, que 

culminaram com a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

Durante o trabalho da Constituinte, centenas de grupos de interesse 

atuaram por todo o país, recolhendo um total de doze milhões de assinaturas às 

                                                                                                                                    
 
361 André Franco Montoro afirma (...) exemplo eloqüente das conseqüências do alto grau de centralização 
foi apontado no Relatório Oficial do Brasil à Cúpula Mundial de Copenhague, em 1995. Diz o relatório: 
“Em meados da década de 80, somente 10% dos recursos empregados pelo governo brasileiro em 
programas sociais atingiam seu publico alvo”Isso significa que 90% dos recursos destinados à área social 
foram absolvidos pelo aparato institucional gigante, pelo alto grau de centralização e por medidas de 
seriedade discutível, além de fraudes, superfaturamentos e outras modalidades de corrupção. Sob esse 
aspecto, nosso problema não é falta de recursos, mas sim, sua má distribuição. (MONTORO, André Franco. 
“Descentralização e Participação: Importância do Município na Democracia”. In: O Município no Século XX 
I- Cenários e Perspectivas Edição Especial comemorativa dos 30 anos do CEPAM/30 anos da ECT. São 
Paulo: PRO-Editores, 1999, p.297) 
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emendas populares, que possibilitavam aos cidadãos a proposição direta de 

normas constitucionais, instrumento até então inédito na historia brasileira.  

A própria proposta para que se acatasse o princípio da democracia 

participativa foi encaminhada por três emendas populares. Além deste 

mecanismo os cidadãos puderam participar da elaboração do novo pacto, por 

meio de sugestões e de audiências públicas.  

A Constituição adota assim, o princípio da democracia semi-direta, por 

meio do qual o sistema representativo fica complementado por institutos de 

participação direta nos processos decisórios.362 

André Franco Montoro asseverava que: 

(...) o destino da democracia no Brasil está estritamente ligado à 
descentralização do poder e à participação da sociedade.Tudo o que puder 
ser decidido e realizado pelo bairro, pelo município,, pela região, não devera 
ser absolvido pelos órgãos superiores. Tudo o que puder ser feito por uma 
comunidade menor não deve ser feito por um organismo de nível superior 
(..). Descentralizar é colocar o governo mais perto do povo e, por isso, 
torná-lo mais participativo, mais eficiente e mais democrático.363 

Com fundamento nesses princípios, estabeleceram-se diversas previsões 

constitucionais de participação popular, no âmbito dos três Poderes. Assim, a 

artigo 14, ao abrir o Capitulo IV, referente aos direitos políticos determina que a 

soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 

secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante (I) plebiscito, 

(II)referendo,e (III) iniciativa popular, constituindo assim, estes três instrumentos, 

institutos de democracia direta na produção legislativa. 

As iniciativas e atividades locais estão agora, mais próximas da 

população e são por isso mais realistas, econômicas e eficientes. A 

participação organizada e progressiva da população é o caminho insubstituível 

                                            
362 SCHATTAN, Vera. “Democracia direta e poder local”. In: Participação e Deliberação. São Paulo: 
Editora 34, 2004. 
363 . MONTORO, André Franco. “Descentralização e Participação: Importância do Município na 
Democracia”. In: O Município no Século XX I- Cenários e Perspectivas Edição Especial comemorativa dos 
30 anos do CEPAM/30 anos da ECT. São Paulo: PRO-Editores, 1999, p. 298. 
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para uma sociedade realmente democrática, em que a pessoa humana é vista 

como fundamento e fim da vida social para que tenha finalmente, a sua 

dignidade respeitada. O sentimento de participação é um dos mais poderosos 

elementos propulsores da atividade humana, pois anima e entusiasma a ação 

dos seus detentores. 

Dentro desse espírito, a participação representa, portanto, um novo 

conceito de governo e democracia, pois não se trata apenas de eleger 

representantes para tomar decisões, legislar ou administrar a coisa pública em 

nome dos cidadãos, mas assegurar aos diversos setores da população meios de 

participar, de forma organizada da solução dos problemas coletivos para a 

promoção do bem comum.  

Urge a necessidade da democracia moderna, deixar de ser apenas 

representativa, para tornar-se crescentemente participativa, tendo em vista ser a 

participação, dentre suas diversas modalidades, quais sejam, local, trabalho, 

educação, saúde, política, assistencial 364 - um poderoso instrumento de correção 

de desvios e deformações do processo de crescimento.365 

Uma extraordinária invenção política vem se firmando cada vez mais e 

intervindo no papel do Estado brasileiro na regulação da economia pelo 

social; moldando a política social pública pela ativa intervenção cidadã nas 

prioridades; religando a vontade cidadã com as decisões legislativas e 

executivas; retomando agora parte do poder delegado e realocando-o 

diretamente na fonte dos orçamentos públicos; reduzindo a distância entre 

                                            
364 Em quaisquer desses setores, devemos distinguir diferentes níveis de participação: a) a participação na informação: é 
o direito que a população tem de ser informada e, conseqüentemente, a obrigação que tem o governo de informar; é o 
dever da transparência nas atividades da Administração e na aplicação de recursos públicos; b) a participação, na 
administração, fiscalização ou controle, de organismos governamentais ou não governamentais; c) a participação no 
levantamento de problemas e soluções, na indicação das prioridades orçamentária e reivindicações perante os órgãos 
competentes; d) a participação na execução de obras e serviços; e) a participação nas decisões políticas, através da 
iniciativa popular em projetos de lei, referendo, plebiscito e outros. (MONTORO, André Franco. . “Descentralização e 
Participação: Importância do Município na Democracia”. In: O Município no Século XX I- Cenários e 
Perspectivas Edição Especial comemorativa dos 30 anos do CEPAM/30 anos da ECT. São Paulo: PRO-
Editores, 1999, p. 297). 
365 “Uma política verdadeira tem como centro a pessoa humana. Não uma pessoa abstrata. Mas as pessoas concretas que 
constituem a população do Pais, do Estado e do Município.” (BONAVIDES, Paulo. “Democracia e cultura”. In: 
Reflexões: Política e Direito. 3ª edição. São Paulo: Malheiros, 1998, p.273). 
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governantes e governados; e introduzindo um nível intermediário entre a 

representação clássica em vias de esgotamento e a democracia direta 

sonhada, mas não realizável. É o que a tradição política esta chamando de 

orçamento participativo.366 

Tal invenção pertence à linhagem da Comuna de Paris, passa pelas 

tentativas de autonomia local, desde aquelas da tradição republicano-liberal norte 

americana às experiências das três primeiras décadas do século XX, aos 

conselhos revolucionários de Turim e de Viena Vermelha, aos conselhos 

populares da Hungria de 1956, exaltados por Hannah Arendt como antídoto à 

emergência de totalitarismos - Grenoble, Bolonha e Modena - quanto mais rica piu 

rossa - da Itália de Norberto Bobbio. 

O anseio da sociedade pelo exercício mais amplo da soberania popular foi 

acolhido com a indicação constitucional de institutos de democracia direta.367 No 

Brasil após 1988, a prática de elaborar orçamentos públicos em conjunto com a 

população foi a mola propulsora da participação e ganhou impulso, quando a 

Carta Maior afirmou, de maneira inédita na história brasileira, a democracia semi-

direta ou participativa, como um dos princípios fundamentais da República. No 

bojo da Constituição, conceito de democracia adotado não se limitou ao 

restabelecimento de eleições diretas, mas previu também, a participação popular 

diretamente nas decisões públicas.  

A Carta de 1988 também prevê a participação da comunidade  nos setores 

da securidade social - art.194, VII; na saúde - art.198, III; na assistência social -

art.204, II; educação - art. 206, VI; cultura - art. 216,§ 1º; a criança e adolescente - 

art.227, §1º. Determina, ainda, a participação do cidadão na Administração 

Pública direta e indireta - art.37,§ 3º.  

                                            
366 REZEK. Cibele Saliba. “Invenção Política da Política”. In: Revista Teoria e Debate. Vol. 18. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2003. 
367 SCHATTAN, Vera; NOBRE, Marcelo. “Democracia direta e poder local”. In: Participação e Deliberação Teoria 
Democrática e Experiências Institucionais no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 113. 



 162 

Por fim, no âmbito do Poder Judiciário, a participação popular é 

assegurada tanto no acesso ao poder, por meio da ação popular - art.5, LXXIII, 

como na competência para julgar determinados crimes no Tribunal do Júri - 

art.5, XXXVIII. Portanto, na esfera do Poder Executivo, a participação popular368 é 

assegurada especialmente na formulação e fiscalização de políticas públicas. 

Sobre o tema políticas públicas , pode-se afirmar que não existe uma única 

ou melhor definição. Mead369 a define como um campo no estudo da política que 

analisa o governo à luz de grandes questões públicas. Lynn370 a vê como um 

conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. 

John Thomas Dye371 sintetiza a definição de políticas públicas como o que o 

governo escolhe fazer ou não fazer.  

Outras definições enfatizam as políticas públicas no delineamento das 

definições dos problemas públicos. Críticos dessas definições, que 

superestimam aspectos racionais e procedimentais das políticas públicas, 

                                            
368 Sobre o tema o Instituto Voto Consciente apresentou em parceria com instituições norte-americanas o 
Relatório Brasil, relativo à medição de participação cidadã brasileira em relação aos demais paises da 
América Latina, apurada esta através de um Índice por eles criado chamado Índice de Participação Cidadã. 
Nesse contexto chegam a concluir que níveis de participação cidadã no Brasil são os mais altos da Região. 
Assim o demonstram os resultados do Índice de Participação Cidadã, implementado pela Rede 
Interamericana para a Democracia em Julho de 2005.  
Estes indicadores se obtêm por uma participação que tende a ser ampla e homogênea em todos os grupos 
etários e estratos sociais e porque a participação feminina adquire um protagonismo especial em relação com 
a Argentina, Chile ou o resto dos países considerados no estudo. 
No Brasil é destacável uma ampla predisposição a participar de processos eleitorais, mas também se 
observam altos índices de participação direta em organizações políticas, religiosas, sindicais e sociais e um 
elevado interesse em participar dos processos de formação da opinião pública através de mecanismos de 
reclamo e opinião.  
Os maiores índices de participação direta no Brasil se registram em atividades religiosas e comunais. 
Entretanto, o âmbito de participação sindical adquire uma relevância especial neste país respeito ao resto. 
Esta realidade acrescenta valores como a solidariedade e a cooperação, mas também um amplo sentimento de 
utilidade e sentido de responsabilidade. 
A participação política também apresenta índices superiores aos da maioria de países da região, evidenciando 
a transcendência das instituições com capacidade de canalizar os interesses sociais; em contraste, existe um 
menor nível de mobilização urbana e em protestos de ruas.(  Fonte: Rede Interamericana - Índice de 
Participação Cidadã – Relatório Brasil – 2005 – elaborado pelo Instituto Voto Consciente)  
369 MEAD, L.M. Public Policy: Vision, Potencial ean Limits. Policy Currents. Santa Monica: California 
University,1995. 
370 LYNN, L.E. Designing Public Policy: A Casebook on the Role of Policy Analysis, Santa Monica- 
California University, 1980. 
371 DYE, John Thomas. Entendendo as políticas públicas. Petrópolis: Vozes, 1987. 



 163 

argumentam que elas ignoram a essência da política isto é, o embate em torno 

das idéias.372  

Maria Paula Dallari Bucci, Direito Administrativo e Políticas Publicas, nos 

oferece uma definição de políticas públicas, clara e precisa, qual seja: ”Políticas 

publicas são programas de ação governamental que visam coordenar os meios à 

disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos 

socialmente relevantes e politicamente determinados”.373 

 São assim, programas de ação governamental elaborados e partilhados 

pela esfera estatal, com a sociedade civil politicamente organizada, envolvidos 

conjuntamente na gestão da coisa pública em busca de um melhor atendimento à 

população.374 Sendo esta, portanto, a linha por nós compartilhada e sustentada ao 

longo desse trabalho. 

 

                                            
372 “Pode-se também acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos governos, essas definições 
deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam as decisões governamentais. No entanto, 
definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para o lócus onde os embates 
em torno de interesses, preferências ou de idéias se desenvolvem, ou seja, os governos. Enfim, apesar de 
optar por abordagens diferentes, as definições de políticas publicas assumem, em geral, uma visão holística 
do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que indivíduos, 
instituições, interações e ideologia contam, mesmo que existam diferenças sobre a importância relativa a 
esses” (SOUZA, Celina. “Políticas Públicas e Orçamento Público: conflitos e cooperação” In: Reforma 
Política e Cidadania. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004,p.80). 
373 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 64. 
374 Acreditamos que tenha sido este o espírito do Constituinte de 1988, pois não seria outra a intenção de 
expressar no artigo 3 da Carta Maior, dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a 
intenção da promoção da erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e a construção de uma 
sociedade livre e justa. Tarefas impostas não apenas ao Estado, mas, à sociedade como um todo, reconhecida 
pela doutrina da área como a verdadeira essência dos direitos sociais da Constituição cidadã de 1988. 
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CAPÍTULO IV - A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 

 
A Cidade é casa, o País, o mundo: é o âmbito político de uma existência 
que se inicia, decorre e termina localmente; portanto, também um âmbito 
subjetivo, individual, pessoal. 

Maria Garcia375 

 
Rincham ao longe as duras rodas dos pesados carros que a cidade 
demandam. Os tropeiros deixam os ranchos; o mendigo canta 
atravessando a estrada; e lá bem longe sobre a imensa planície , à beira 
d.água , sentam-se as lavadeiras .Que harmonia ! Que atividade imensa 
em toda parte! Meu cavalo pasta contente à margem do caminho 
enquanto aqui, sobre um algar sentado, estas linhas escrevo.São 
bastantes. 

Diário de Lázaro, Fagundes Varela  

 

 

 

4.1- Histórias de São Paulo e o nascimento da Casa do Conselho 

Tudo começou com uma escola ... 

Em 25 de janeiro de 1554, foi rezada a primeira missa no colégio São 

Paulo, fundado pelos missionários Padres Manoel de Paiva e José de Anchieta no 

lugar chamado Piratininga, por incumbência do Padre Manoel da Nóbrega  na 

nação dos Guaianazes, chefiada por Tibiriçá.376 O próprio Anchieta quem narra os 

primeiros e difíceis tempos:377  

Por isso alguns dos irmãos mandados para esta aldeia no ano do 
Senhor de 1554, chegamos a ela em 25 de janeiro e celebramos a 
primeira missa em uma casa pobrezinha e muito pequena no dia da 
conversão de São Paulo, e por isso dedicamos ao mesmo esta nossa 
Casa(...) Desde  janeiro até o presente estivemos as vezes mais de vinte 
em uma casa pobrezinha feita de barro e paus e coberta de palha, de 14 

                                            
375 GARCIA, Maria (Org). “A cidade e o Estado -  Políticas públicas e o espaço urbano”. In: A cidade e o seu 
estatuto. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 27. 
376 MESQUITA, Rui Filho. São Paulo de Piratininga, de povo, de tropas a metrópole. São Paulo: Terceiro 
Nome, 2004, p. 67. 
377 CANDIDO, Malta Campos; GAMA, Lucia Helena; SACCHETA, Vladimir. São Paulo – Metrópole em 
Trânsito – Percursos Urbanos e Culturais. São Paulo: Senac Editora. Vol. 1, 2004, p. 186 
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passos de comprimento e 10 de largura, que é no mesmo tempo escola, 
enfermaria, dormitório, refeitório, cozinha e dispensa(...)Esta casa 
construíram-na os próprios índios para o nosso uso, mas agora 
preparamo-nos para fazer outra um pouco maior, de que nos seremos 
operários com o suor do nosso rosto e auxilio dos índios. 

A Vila de Santo André da Borda do Campo, fora fundada em 8 de setembro 

de 1553, pelo Capitão-Mor Antonio de Brás Cubas, provavelmente na região onde 

se situa hoje, São Bernardo do Campo. Com a chegada dos jesuítas em 

Piratininga, esta aldeia foi aos poucos se esvaziando, a população e os índios 

buscando abrigo junto ao Colégio de São Paulo. 

São Paulo festejou seus quatrocentos e cinqüenta anos com pedaços de 

sua história estampados não apenas nos livros e na mídia como também, nos 

rostos das diversas raças que aqui convivem. O pequeno vilarejo fez do Brasil um 

gigante com sua força econômica, sua face multicultural e sua resistência às 

adversidades. Tornou-se a maior cidade da América Latina, fruto de gente sempre 

iluminada, algumas ilustres, outras pouco lembradas e que perambulam por sua 

história. 

O português João Ramalho, que vivia por estas terras a muito tempo, antes 

mesmo da chegada de Martim Afonso de Sousa em São Vicente (1532), pode ser 

considerado, de fato, o grande pai do Planalto Paulista. Foi ele quem abriu 

passagem e ensinou o caminho aos padres jesuítas para chegar a uma região de 

"ares frios e temperados como os de Espanha", 378 venceu a resistência indígena 

e tornou-se senhor dos campos de Piratininga, local onde, em 25 de janeiro de 

1554, os padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta fundaram o Real Collegio 

de São Paulo. São Paulo cresceu ao redor do Pátio do Colégio.  

Quando os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil, em 1549, junto com 

Tomé de Sousa e liderados pelo padre Manoel da Nóbrega, João Ramalho sofreu 

intensas críticas. Mas os religiosos logo perceberam que sem sua ajuda seria 

difícil iniciar o trabalho de catequese. Por volta de 1553, Tomé de Souza, ao 

escrever ao rei, dizia que João Ramalho tinha “tantos filhos, netos e bisnetos que 

                                            
378 MORSE, Richard - De Comunidade à Metrópole. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
Comissão do IV Centenário da fundação de São Paulo, 1954, p.94 
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não ouso dizer a Vossa Alteza, ele tem mais de 70 anos, mas caminha nove 

léguas antes de jantar e não tem um só fio branco na cabeça nem no rosto".379 

Das mãos de João Ramalho e do padre Manoel da Nóbrega, São Paulo 

nasceu numa pequena cabana coberta por sapé, cujo comprimento era de 14 

passos e dez de largura, no alto de uma colina. Servia de escola, dormitório, 

refeitório, enfermaria, cozinha e dispensa. 

Além de Nóbrega, José de Anchieta foi figura marcante na consolidação do 

novo povoado. Colaborou na criação da escola dos jesuítas e ali trabalhou por 10 

anos como professor. Juntamente com ele, outros padres ensinavam língua 

portuguesa, latim, matemática, teologia e história. Logo, a primeira cabana tornou-

se pequena para a função. Assim, os jesuítas reuniram esforços para construir um 

novo colégio, inaugurado entre 1556 e 1557.380 

Ainda não havia a Vila e portanto, não existia a Câmara. Finalmente em 

1560, estando o Governador-Geral, Mem de Sá em São Vicente,decidiu-se pela 

demolição da Vila de Santo André e pela transferência da categoria de vila para 

São Paulo de Piratininga, com a mudança dos moradores, do pelourinho e de 

outros símbolos de autonomia. Assim, São Paulo ganhou foro de Vila e 

pelourinho, mas a distância do litoral e o isolamento comercial a mantiveram, 

durante muito tempo, numa condição sem muita importância.  

Em 1681, São Paulo foi considerada cabeça da Capitania de São Paulo e, 

em 1711, a Vila foi elevada à categoria de Cidade.  

Apesar disso, até o século XVIII, São Paulo continuava como um quartel-

general de onde partiam as "bandeiras", expedições organizadas para aprisionar 

índios e procurar minerais preciosos nos sertões distantes. Mesmo que não tenha 

contribuído para o crescimento econômico de São Paulo, a atividade bandeirante 

foi a responsável pelo devassamento e ampliação do território brasileiro a sul e a 

                                            
379 MORSE, Richard - De Comunidade à Metrópole. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
Comissão do IV Centenário da fundação de São Paulo, 1954, p. 96. 
380 BRUNO, Ernani da Silva. Tradições e Reminiscências da Cidade de São Paulo. São Paulo: 
Hucitec/SMC, 3 vol., 1984. 
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sudoeste, na proporção direta do extermínio das nações indígenas que opunham 

resistência a esse empreendimento.381 

A partir de 1560, foi instaurado o regime administrativo da Vila de São 

Paulo de Piratininga, iniciaram-se as sessões da Câmara, em princípio nas casas 

dos próprios Vereadores.  

A Câmara tinha então atribuições administrativas e judiciais tanto na esfera 

cível quanto criminal. Cabia-lhe, legislar, administrar, policiar e punir.  A Câmara 

de São Paulo começou a trabalhar, portanto, seis anos depois da fundação do 

Colégio dos Jesuítas, fato que marcou a fundação de São Paulo. Ela seria 

conhecida, como as demais Câmaras que foram se criando com as cidades, de 

“Casa do Conselho”. 

A Câmara de São Paulo vivia pobremente. Apenas em 1575, aos 14 de 

abril, decidiu-se construir de sapé, a Casa do Conselho para servir de sede. 

“Nove anos depois, em 1584 iniciou-se a construção de uma nova Casa, desta 

vez coberta com telhas de madeira e adquiriu-se a primeira caixa com fechaduras 

para se depositar os papéis da Câmara como determinava El-Rei” 382 

Os edis do passado eram homens dignos e ciosos de seus deveres, de 

forma que nem a pobreza ou a distância os inibiam. Buscavam especialmente 

naqueles tempos ermos, a defesa da povoação contra o ataque de tribos hostis. A 

Vila era protegida por muros erguidos ainda pelos jesuítas e a abertura das portas 

era severamente controlada pela Câmara, de forma que aquele que abrisse as 

portas sem autorização sofreria penas de multas e até cadeia.Desde o início de 

seus trabalhos, os Vereadores se preocupavam com questões como segurança 

das casas, asseio no comércio de mercadorias, limpeza dos matadouros, 

construção de muros para cercar os cemitérios. 

                                            
381 PORTO, Antônio Rodrigues. História Urbanística da Cidade de São Paulo (1554-1988). São Paulo: 
Carthago & Forte, 1992.  
382 SANTOS, Délio Freire dos. Câmara Municipal de São Paulo:1560-1998: quatro séculos de história. São 
Paulo: Imprensa Oficial,1998, p. 21. 
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Nessa época, a Vila de São Paulo383 contava com um  juiz ordinário, dois 

Vereadores e um procurador do Conselho,todos cargos eletivos. Já o tesoureiro e 

o escrivão eram na verdade, funcionários da Câmara, não eleitos, mas escolhidos 

pelos oficiais. 

Ao juiz ordinário cabia o cargo de presidente nato e o dever de distribuir a 

justiça, especialmente no âmbito civil. Como distintivo de sua função, portava uma 

vara vermelha, “sob pena de quinhentos réis de multa, por cada vez que sem elas 

forem achados”.384  

Aos Vereadores cabia o exercício das atividades administrativas em geral. 

Ao procurador cabia, entre outras funções,a de suscitar as questões a serem 

tratadas nas reuniões. O almocatel era uma espécie de fiscal encarregado de 

verificar se as determinações da Câmara estavam sendo cumpridas ou não, era 

um Vereador que servira ao exército  o ano inteiro e era também escolhido pelos 

oficiais que o substituíam.385  

Os mandatos do juiz, Vereadores e do procurador era de um ano: de 1 de 

janeiro a 31 de dezembro , não havendo recesso ou férias. Sendo eleitos, eram 

obrigados a exercer o mandato ininterruptamente, não recebendo qualquer 

pagamento pelo trabalho ou exercício da vereança e ainda, pagavam multa de 

cem réis por ausência não justificada a reunião da Câmara cujas ordenações 

exigiam que se realizassem duas vezes por semana. Entretanto, em razão das 

longas distâncias que precisavam ser percorridas pelos oficiais, que residiam 

normalmente nas áreas rurais, optou-se pela realização de reuniões semanais 

aos sábados.386 

Todos do povo podiam votar, mas apenas os chamados “homens bons”387, 

que eram os integrantes da classe burguesa, podiam ser eleitos. Assim como em 

                                            
383 TAUNAY, Affonso D’Escragnolle. “São Paulo nos primeiros anos (1554 -1601)”. In: PORTA, Paula 
(org.) História de São Paulo. Vol. I. São Paulo: Paz e Terra, 2003, p.76. 
384 SANTOS, Délio Freire dos. Câmara Municipal de São Paulo:1560-1998: quatro séculos de história. São 
Paulo: Imprensa Oficial,1998, p. 23. 
385 TAUNAY, Affonso Op. cit. p. 73.. 
386 REIS, Nestor Goulart. São Paulo -  Vila, Cidade, Metrópole. São Paulo: Takano, 2004, p.84. 
387 Entre a população livre, os “homens bons” formaram um grupo privilegiado de pessoas que 
determinaram os destinos das vilas, pois somente estes poderiam ocupar os cargos de juízes e vereadores 
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Portugal, a alta nobreza titulada e a “gente miúda”, ou seja, aqueles que exerciam 

ofícios manuais ou mecânicos, estavam excluídos. 

Muitos dos eleitos não sabiam ler ou escrever, mas mesmo sendo 

analfabetos vários destes edis, prestaram notáveis serviços à causa pública. Vale 

ainda ressaltar o sacrifício físico dos membros da Câmara, que nesta época 

tinham de cobrir grandes distâncias em caminhos péssimos ou inexistentes para 

se reunirem em sessões e acordarem coisas ao bem da Vila.388    

 

                                                                                                                                    
das Câmaras locais, dando-lhes poder e prestígio, uma vez que estes órgãos tinham autonomia própria. Este 
nosso trabalho visa estudar os “homens bons” quanto à estrutura da posse de escravos e a estrutura 
familiar, bem como entender o processo de formação dessa camada política no contexto da expansão da 
lavoura da cana-de-açúcar no Oeste Paulista. Para esse nosso estudo, duas fontes documentais foram 
utilizadas, a primeira, consta do rol de “homens bons quando da primeira eleição para ocupar os cargos da 
Câmara de Campinas, em 1797, onde é apresentada a lista constando 61 nomes dos principais da terra, a 
massa documental seguinte, consta dos registros censitários conhecidos pelo nome de Listas Nominativas, e 
para nossas considerações estaremos utilizando as Listas dos respectivos anos: 1767, 1770, 1774, 1778, 
1782, 1786, 1790, 1794, 1798, 1814 e 1829.“ (TEIXEIRA, Paulo Eduardo. Escravidão, açúcar e 
acumulação. Os “homens bons de 1797 e a formação de uma elite política na vila de Campinas”. Caderno de 
Programa e Resumos do IV Congresso Brasileiro de História Econômica e 5.ª Conferência Internacional de 
História das Empresas. São Paulo: ABPHE, 2001, p. 83). 
388 SANTOS, Délio Freire dos. Câmara Municipal de São Paulo:1560-1998: quatro séculos de história. São 
Paulo: Imprensa Oficial,1998, p. 21. 
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4.2 – Desenvolvimento e evolução da Câmara Paulistana 

No Brasil-Colônia, as Câmaras Municipais não tinham apenas a função de 

legislar e fiscalizar as ações nas cidades. Elas também exerciam poderes 

judiciais. Naquela época – compreendendo do século XV ao século XVIII – o 

presidente da Câmara Municipal era também o Juiz Ordinário das Comunidades. 

O poder dos Vereadores era tal que as “Casas do Conselho” serviam 

também como prisões. Essa função judicial levou a Câmara Municipal de São 

Paulo a ser chamada também de “Casas de Câmara e Cadeia”. 

Essa situação mudou no século XIX, pois com a Independência e a 

organização administrativa do Império, a Câmara Municipal de São Paulo perdeu 

muito do seu poder. 

Em 18 de setembro de 1828 foi criado o Supremo Tribunal de Justiça, 

tirando assim as funções judiciais e carcerárias da Câmara. Surgiram as “casas 

de correição”, as “penitenciárias”, as “delegacias de polícia” e as “milícias 

provincianas”.389 Gradativamente, os presos nas Câmaras Municipais foram 

transferidos para as novas unidades. As mudanças não parariam por aí.  

No dia 1º de outubro de 1828, a Carta de Lei do Império do Brasil (o que 

equivaleria a nossa Constituição Federal) estipulou que as cidades teriam nove 

Vereadores e as vilas sete. Com a criação da Assembléia Nacional (nosso 

Congresso, hoje) e o surgimento de Assembléias Provinciais (as atuais 

Assembléias Legislativas), as Câmaras Municipais foram colocadas sob a tutela 

de poderes legislativos maiores que limitavam suas atuações. 

A figura do Prefeito no Brasil surgiu em meados de 1897, vindo dividir com 

a Câmara Municipal a administração da Cidade. A Proclamação da República 

alterou uma vez mais as funções das Câmaras Municipais. Houve a centralização 

do Poder e a autonomia dos municípios ficou ainda mais reduzida. O Poder 

                                            
389 MILLIET, Sérgio. Roteiro do Café e outros ensaios. São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo, 
1941 (Coleção Departamento de Cultura, v.25), p. 176. 
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Executivo Federal tudo podia e essa situação atravessou o Brasil-Império e o 

Brasil-República.390 

Passou, é certo, por diversas e sérias vicissitudes, que também foram 

passadas pelas instituições políticas brasileiras. O desfecho dramático na história 

da Câmara Municipal de São Paulo, como nas demais Câmaras do País, foi 

registrado em 11 de novembro de 1930, através do Decreto nº 19/38, no qual o 

governo revolucionário de Getúlio Vargas dissolvia as Câmaras Municipais, o 

Congresso Nacional e as Assembléias Provinciais. 

A Câmara paulistana permaneceu fechada durante o governo de Getúlio 

Vargas de 1930 a 1948, salvo pequeno interregno entre  1936 e 1937, sendo 

novamente fechada pelo governo do Estado Novo. Durante o governo militar de 

1964 a 1986, teve suas atribuições bastante limitadas, como o Poder Legislativo 

em todas as suas esferas.  

Com o restabelecimento do Estado Democrático de Direito, especialmente 

com a promulgação da atual Lei Orgânica do Município, novos horizontes se 

abriram à participação da Edilidade no cotidiano da vida do cidadão paulistano 

para o exercício regular de seus direitos. 

Quase dez anos se passaram, quando a Assembléia Constituinte 

promulgou a Constituição de 1946. No ano seguinte, realizaram-se eleições e no 

dia 1º de janeiro de 1948, numa solenidade emocionante, 45 Vereadores tomaram 

posse na Câmara Municipal de São Paulo. Constituindo-se a Primeira Legislatura 

no período de 1948 a 1951. A nova Casa de Leis da cidade funcionava no prédio 

alugado de nome Palacete Prates, na atual rua Líbero Badaró.  

Na história da Câmara Municipal de São Paulo registra-se mais um fato 

interessante. No dia 24 de janeiro de 1967 quando a Constituição da República 

Federativa do Brasil, através da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 

1969, reduziu o número de Vereadores de 45 para 21. Dois anos após essa 

medida, a Câmara Municipal mudou-se para o Palácio Anchieta, um prédio de 13 

                                            
390 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social (1890 -1920). Rio de Janeiro: Difel, 1977, p. 52. 
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andares no Viaduto Jacareí, onde permanece até hoje a sede do Legislativo 

Paulistano.  

Em 1980, o Congresso Nacional edita nova Emenda Constitucional que 

prorroga o tempo de mandato dos Vereadores por dois anos, para coincidir com as 

eleições gerais, e aumenta o número de 21 para 33 parlamentares. O mandato foi 

fixado, excepcionalmente, em seis anos para a 9ª Legislatura (de 1982 a 1988).391 

A 10ª Legislatura da Câmara Municipal de São Paulo (1989 a 1992) foi 

marcada por outra importante mudança feita pelo Tribunal Regional Eleitoral: de 

33 Vereadores passou-se a 53, quando o limite constitucional era de 55. A 

alteração deveu-se ao número de eleitores da cidade, o mesmo ocorrendo na 

legislatura seguinte quando alcançou o limite imposto pela Constituição. 

 

                                            
391 SANTOS, Délio Freire dos. Câmara Municipal de São Paulo:1560-1998: quatro séculos de história. São 
Paulo: Imprensa Oficial,1998, p. 26 
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4.3 - O Poder Legislativo Municipal  e a Lei Orgânica do Município de 
São Paulo 

O Poder Legislativo de forma geral já foi objeto de estudo a partir dos 

fenômenos políticos que ocorreram no século XVII, nas chamadas revoluções 

inglesas e, em 1789, com a Revolução Francesa. No século XIX, houve grande 

desenvolvimento parlamentar, constituindo-se esse no centro do debate político e 

responsável pelas ações públicas. Já no século XX, ocorreu um esvaziamento 

dos órgãos legislativos, em função da amplitude do Executivo.392 

Como se sabe, a divisão de Poderes consiste em princípio do Estado 

Constitucional e dos Estados liberal-democráticos. Designa a forma pela qual os 

poderes se distribuem entre os órgãos governamentais de naturezas diversas, 

para o desempenho de funções diferentes e autônomas, devendo portanto, 

constar nos textos constitucionais que os poderes, denominados de Executivo, 

Legislativo e Judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Entretanto, em 

relação às funções que devem ser separadas, bem como o grau de 

independência dos poderes políticos, as opiniões não são unânimes quanto ao 

resultado final da divisão.393  

No Brasil, o principio da divisão de Poderes é clausula pétrea, não podendo 

inclusive ser objeto de emenda constitucional de acordo com o disposto no artigo 

60, § 4 , inciso III da Constituição Federal de 1988. 

Na nova Carta fica explícito que as divisões de funções além da 

impossibilidade de um Poder exercer as atribuições do outro prevê também que o 

Legislativo é o responsável pela fixação das regras para a administração as quais 

serão executadas através de disposições gerais e abstratas, aplicando-os aos 

casos concretos. Hely Lopes Meirelles leciona que “nesta sinergia de funções é 

que residem a harmonia e a independência dos poderes, princípio constitucional 

                                            
392 HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional, Belo Horizonte: Del Rey, 1995. 
393 COSTA, Nelson Nery. Direito municipal brasileiro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 137. 
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extensivo ao governo local” de modo que qualquer atividade que usurpe tais 

funções é nula e inoperante.394 

A dinâmica do Legislativo395 está relacionada aos grupos políticos nele 

presentes, pois os parlamentares não agem individualmente, mas vinculados a grupos 

ou partidos políticos, que por sua vez, se tornam presentes nas assembléias396 

mediante estrutura organizada, em geral identificada como maioria e minoria. 

Do ponto de vista estrutural, é fundamental o número dos partidos e as 

possibilidades de alianças e coalizões partidárias, bem como o grau de coalizão 

interna. A estruturação do Parlamento, como também, os sistemas partidários 

variam de acordo com cada Parlamento das diversas esferas da federação, 

podendo ser cada uma delas ampliada ou atrofiada, conforme disposições 

constitucionais e eleitorais. 

Na União, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 

composto por duas Casas Legislativas (bicameralidade): a Câmara dos 

Deputados e o Senado Federal cujas atribuições legislativas estão previstas no 

art. 21 da Constituição Federal.  

No sistema federativo brasileiro existe ainda a previsão de competência 

comum para legislar de forma concorrente com os demais Estados da Federação 

sobre outras atividades constantes no art. 23 da CF, “de tal sorte que as leis que 

                                            
394 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 35. 
395 Em que pesem os inúmeros conceitos destinados ao Parlamento, em linhas gerais pode ser entendido 
como uma assembléia ou um sistema de assembléias baseada sua representatividade no modo de escolha de 
seus membros e de sua atuação. 
396 Essas assembléias gozam de atribuições funcionais variadas, mas todas elas se caracterizam por um 
denominador comum: a participação direta ou indireta, muito ou pouco relevante, na elaboração e execução 
das opções políticas, a fim de que elas correspondam à “vontade popular”. Convém precisar que, ao 
dizermos “assembléia”, queremos indicar uma estrutura colegial organizada, baseada não num princípio 
hierárquico, mas geralmente num princípio igualitário. Trata-se por isso, de uma estrutura de tendência 
policentrica. Como toda a definição, também esta apresenta a definição de certos casos-limites. Existem, por 
exemplo, instituições políticas que respeitam  formalmente estes cânones e que se poderiam chamar portanto, 
Parlamento, mas que por trás da fachada exterior, apresentam uma realidade muito diferente, não podendo 
por isso, ser considerados como tais. E não se deve esquecer que tais ambigüidades possuem uma clara 
significação política. A definição escolhida compõe-se de duas partes: a primeira atende à dimensão 
morfológica e estrutural do fenômeno; a segunda, ao invés, à sua dimensão funcional (COTTA, Maurizio, 
”Parlamento”. In: BOBBIO, Norberto e outros. Dicionário de Política. Brasília: UNB,2002 p. 880). 
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fizer neste sentido hão de prevalecer dos demais entes que, à evidência, quando 

dispuserem a respeito, fa-lo-ão à luz das suas peculiaridades”.397 

Tal premissa deve ser observada considerando-se o parágrafo único do art. 

23 CF que exige lei complementar para fixar normas de cooperação entre os 

entes federados, tendo em vista o equilíbrio, o desenvolvimento e do bem-estar 

do âmbito nacional. Por fim, iniciado o processo numa Casa, já que é bicameral, à 

outra caberá a função de revisar, em outras palavras, se iniciado o processo na 

Câmara dos Deputados, deverá ter continuidade no Senado, e vice-versa. 

Nos Estados-membros, o Legislativo é unicameral, sendo exercida pelas 

Assembléias Legislativas, conforme estabelecido no art. 25, §1º da CF. cuja 

matéria se encontra descrita de uma forma generalizada, ou seja, são suas 

competências aquelas que não lhe são vedadas de algum modo no próprio texto 

constitucional.  

Dessa forma, pode-se afirmar que é o estudo das competências que nos 

leva a delinear limites de atuação política administrativa dos entes federados. É o 

caso, por exemplo, decorrente da análise das vedações implícitas, descritas no 

art. 21, VII da CF., que determina que a União cabe emitir moeda, ou o art. 30, I, 

da CF., que estabelece que cabe aos municípios legislar sobre assuntos de 

interesse local é um modo de identificar as matérias que não são competências 

dos Estados-membros.398 

Por vezes, as competências dos Estados não vão estar explícitas, 

principalmente quando se tratar de competência comum. Outras vezes, a 

Constituição irá conferir competência privativa à União, por exemplo, art. 22 e 

parágrafo único, mas poderá autorizar o legislador estadual a dispor sobre 

questões específicas dessas matérias através de uma delegação via lei 

complementar do legislador federal para o legislador estadual. 

                                            
397 SPROESSER, Andyara Klepstock. Direito parlamentar: processo legislativo. São Paulo: Assembléia 
Legislativa do Estado de São  Paulo, Secretaria Geral Parlamenta, 2002, p.67. 
398 Em raros momentos a Constituição confere competência ao Estado, não especificamente para legislar, 
mas cujo exercício acaba resultando nisso, a saber: art. 25, §§ 2o. e 3o., no art. 26, incisos. I, II, III e IV, no 
art. 27, §§ 2o. e 3o, já contidos na competência de organização, assegurada no art. 25, caput. 
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Esse caso, porém, não se enquadra em nenhuma das espécies de 

competência legislativa que foram mencionadas, pois em tal hipótese o legislador 

estadual atuará em conformidade e estritamente dentro dos parâmetros 

autorizados para elaborar a lei federal, ou seja, a norma decorrente.  

No Município, o sistema também é unicameral, porém, exercido pelas 

Câmaras Municipais. Basicamente, nos arts. 29 e 30 da CF399, estão elencadas 

expressamente, o rol de matérias sobre as quais cabe ao Município legislar. 

Dentre elas está descrita a organização administrativa dos Poderes Legislativo 

municipal e Executivo municipal, além dos entes da administração indireta e 

fundacional.  

Por outro lado, prevê que as Leis Orgânicas dos Municípios tenham como 

preceito a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, artigo 29 e, via de 

conseqüência, que possuam Poderes Executivos e Legislativos local. Não 

obstante, não permite a existência de Poder Judiciário local, mas regional, 

devendo a Constituição do Estado dispor sobre a competência do Tribunal de 

Justiça.400 

Quanto ao Distrito Federal, além de ser o sistema unicameral, o Legislativo 

é exercido pela Câmara Legislativa, o que decorre do fato de que tal ente 

caracteriza-se com competência reservada tanto aos Estado quanto aos 

Municípios.  

Como se pode observar, a Carta de 1988 poderia ter estabelecido maior 

autonomia aos Estados-membros quanto à repartição da competência legislativa.  

Constata-se que é mínimo o campo do seu exercício, motivo pelo qual se 

diz, que cabe aos Estados legislar especialmente no campo administrativo, 

                                            
399 Além desses, o art. 23 da CF também descreve a competência do Município para legislar sobre bens do 
seu domínio. Conclui-se, então, que se não for do Município e da União será dos Estados, devendo para 
tanto fazer exame levando em consideração o interesse de cada ente. 
400 O Município  tem  Poder Legislativo e Poder Executivo; não tem Poder Judiciário. Isso não que dizer 
que não possam as Constituição estaduais deixar aos Municípios o provimento ou a organização judiciária 
e o provimento de certos cargos judiciários, mas tal justiça tem de enquadrar-se na justiça estadual, de que 
é parte integrante e inseparável. (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Comentários à 
Constituição de 1967 com Emenda n.1 de 1969, tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1987, p.335). 
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financeiro, dos serviços sociais, gestão de seus bens, no que resulta uma mínima 

atuação normativa sobre outras matérias. 

Dado o exposto, pode-se afirmar que a Constituição Federal de 1988 

trouxe em seu bojo inúmeras e profundas alterações aos Municípios, elevando-os 

num novo patamar como entidade pública e colocando-os formalmente como 

entidade da federação, concedendo-lhes assim, autonomia para sua própria 

organização política e administrativa, competências diversas, além da 

possibilidade de elaboração de sua própria Lei Orgânica, sua Carta política, 

alcançando esta, o status de uma quase Constituição Municipal.401  

O governo municipal, visto sob a teoria da separação de Poderes, possui 

as funções específicas, cabendo à Câmara as legislativas e ao Prefeito as 

executivas. 

Assim, o Poder Executivo local é exercido pelo Prefeito que também exerce 

a direção geral da administração, tendo em linhas gerais, as seguintes 

atribuições: nomear e exonerar auxiliares diretos; expedir decretos e 

regulamentos;prover cargos e funções públicas; praticar atos administrativos 

referentes a servidores municipais.  

Por sua vez, o Poder Legislativo local é exercido pela Câmara Municipal, 

cujas funções principais são justamente, legislar e fiscalizar a Administração 

Pública Municipal, a cargo do Poder Executivo. Seus atos estão sujeitos ao 

controle judiciário de suas atividades, restrito apenas quanto às matérias interna 

corporis402.  

                                            
401 SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da República Federativa do Brasil. 5ª edição. Rio de 
Janeiro: Forense, 1991, p. 294. 
402 Interna Corporis são somente aquelas questões ou assuntos que entendem direta e exclusivamente com a 
economia interna da corporação legislativa, com suas prerrogativas institucionais, ou com a faculdade de 
valor matéria de sua privativa competência.Tais são os atos de composição da Mesa, de apreciação de 
conduta de seus membros e de julgamento das infrações políticos administrativas do Prefeito, de formação 
de lei e de manifestação sobre o veto. Daí não se conclua, porém, que tais assuntos afastam por completo a 
revisão judicial .Não é assim. O que a Justiça não pode substituir é a deliberação da Câmara por um 
pronunciamento de mérito do Poder Judiciário. Não se pode olvidar todavia, que os atos interna corporis 
são atos formalmente administrativos e materialmente políticos. Na sua tramitação ficam sujeitos ao exame 
judicial como os demais atos; na valoração do seu conteúdo refogem de censura do judiciário. 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 593)  
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A Constituição de 1988 foi elaborada e promulgada no contexto de 

redemocratização do País. Esse cenário refletia a busca de maior autonomia e 

descentralização política e financeira403,  que contava, ainda, com a atuação dos 

movimentos sociais que lutavam pela a ampliação de direitos e da cidadania, 

acabou por fortalecer o Estado, não apenas no âmbito da  União, mas também 

nas esferas estaduais e municipais. 

Como desdobramento dessa discussão central, a partir de estudos e 

exposições sobre o sistema de governo, os constituintes estabeleceram um novo 

modelo de federalismo, no qual estão incluídos alem da União e Estados – 

Membros, os Municípios e Distrito Federal. Tal dispositivo, estabelece uma 

federação em três círculos em torno do Poder Federal, sendo que na esfera 

menor desse poder existe o conjunto dos Municípios.  

É portanto, uma forma constitucional  inovadora404 que serviu para levar aos 

Municípios a discussão constitucional de sua competência. Para tanto, tiveram de 

elaborar suas próprias “constituições” 405ou, na denominação da Carta Maior, leis 

orgânicas municipais. 

Antes da atual Constituição Federal, a lei de organização dos Municípios, 

era uma lei, votada pela Assembléia Legislativa e sancionada pelo Governador do 

                                            
403 Apesar desse fortalecimento, muitas das alterações constitucionais ocorridas entre 1994 e 2002 
reduziram o campo de atuação das cidades, pois esvaziaram alguns mecanismos que permitiam o exercício 
dessa autonomia municipal que fora conquistada. No caso da educação, por exemplo, foram subvinculados 
recursos para o ensino fundamental por meio do FUNDEF (Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e Valorização do Magistério), de forma a tornar prioridade esse nível de ensino, sem contudo 
efetuar uma avaliação efetiva sobre as diferentes necessidades dos Municípios, particularmente no que se 
refere à demanda por educação infantil e de jovens e adultos, e ainda sobre as possibilidades efetivas de 
arrecadação e financiamento da educação. (SÃO PAULO CIDADE - São Paulo: Crise e Mudança. São 
Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo /Editora Brasiliense, 2004, p. 364)  
404 Os constituintes ao detalharem a organização dos Estados e Municípios, limitaram extremamente, a 
competência destes diante da União, descaracterizando a forma de Estado que procuraram estabelecer, e 
inclusive proteger, transformando-a até em cláusula pétrea . Exemplo do apego ao centralismo está em 
dispositivos constitucionais, como o art. 22 que estabelece competências legislativas privativas da União, 
admitindo no parágrafo único a hipótese de delegação dessas competências aos Estados Membros. Somente 
a lei complementar sobre questões especificas e nos limites estabelecidos por esta lei tratará da matéria. 
Note-se que muitas das competências elencadas como privativas da União, deveriam, em uma federação, ser 
dos Estados ou  Municípios. (MAGALHÃES, Jose Luiz Quadros. Poder Municipal: paradigmas  para o 
estado constitucional brasileiro. 2ª.edição .Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 129). 
405 Não é no entanto, uma constituição municipal, o que seria uma imprecisão técnica: é uma lei de auto-
organização de uma entidade infra-estatal que goza de autonomia de governo no corpo federativo (GODOY, 
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Estado. Desde o inicio da República, como já dito anteriormente, apenas o Estado 

do Rio Grande do Sul, previa a competência na sua Constituição estadual para as 

municipalidades se auto-organizarem através de uma lei orgânica municipal406, 

seguido posteriormente pelo Paraná e Bahia, que adotaram a mesma posição, tão 

somente para as capitais estaduais.407 

Entretanto, o sistema de legislação estadual desde o início se mostrou 

inadequado, pois não atendia as peculiaridades locais, nem a diversidade da 

população e dos problemas municipais. A Constituição de 1988, revolucionou a 

questão, estabelecendo que as próprias municipalidades elaborariam suas leis 

orgânicas dentro do espírito de conceder real autonomia – art.29, C.F./88  

Para tanto, dispôs no artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias poderes constituintes às Assembléias Legislativas e Câmaras 

Municipais estabelecendo prazos específicos para que Estados e Municípios se 

adequassem à nova regra constitucional. 

Assim, cada Assembléia Legislativa teve o prazo de um ano, contado da 

promulgação da Constituição Federal para a elaboração da Constituição Estadual 

– artigo 11, caput, ADCT, C.F/88.  – e, uma vez promulgada a Constituição 

Estadual, receberam as Câmaras Municipais a incumbência de elaborarem e 

votarem as suas Lei Orgânicas respectivas, no prazo de seis meses, em dois 

turnos de discussão, respeitando o disposto nas Cartas Federal e Estadual. 

A Lei Orgânica do Município408 é uma lei especial, por vezes assemelhada 

à Constituição, discutida exclusivamente pelo Poder Legislativo local, sem 

qualquer intervenção do Executivo.  

                                                                                                                                    
Mayr. A Câmara Municipal: manual do Vereador. 2ª edição. São Paulo: Livraria Universitária de 
Direito/LEUD, 1989). 
406 MAGALHÃES, Jose Luiz Quadros. Poder Municipal: paradigmas  para o estado constitucional 
brasileiro. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p.131. 
407 “Uma avalanche de ações diretas de inconstitucionalidades foram movidas pelos Prefeitos que tiveram 
seu poder relativamente reduzidos pelo Legislativo Municipal com poderes constituintes. As assembléias 
constituintes municipais, na verdade, limitaram-se a repetir as Constituições  Federal e Estadual, e esta 
última, por sua vez, repetiu a Constituição  Federal”. (Ibidem, p. 132). 
408 “Essa lei orgânica é também denominada Cartas Próprias, e equivale a Constituição Municipal” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p.84). 
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Adequando-se aos princípios constitucionais federais e estaduais, os 

Vereadores Organizantes, ou Constituintes, têm competência para transferirem à 

Lei Orgânica Municipal as aspirações da comunidade, em termos de estruturação 

do governo municipal e, conforme previsto no artigo 29, caput da Constituição 

Federal, deve ser “votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 

respectivo estado (...)” 

Constitucionalmente, portanto, a atuação do legislador municipal ficou 

limitada aos princípios gerais da Constituição Federal e aos princípios especiais, 

decorrentes da Constituição Estadual. Ademais, havia as limitações impostas pela 

distribuição de competências realizadas pelos constituintes aos entes federativos, 

restringindo ainda mais as atribuições dos Vereadores Organizantes. 

A Lei Orgânica do Município de São Paulo (LOMSP), decorrente da 

Assembléia Municipal Constituinte, sob os auspícios dos Vereadores da 10ª 

legislatura paulistana, que nesta época já se faziam em número de 53 (cinqüenta 

e três), foi promulgada em 04 de abril de 1990, recebeu alterações advindas da 

Emenda nº.1/90, promulgada durante sessão Solene, no dia seguinte e, publicada 

na íntegra, já com nova redação, em suplemento especial do Diário Oficial do 

Município de 06 de abril de 1990. 

A LOMSP regula a organização político-administrativa do Município de São 

Paulo, estabelece diretrizes para a estruturação do planejamento urbano, define 

mecanismos de participação popular e a formulação de políticas públicas para a 

circunscrição do Município de São Paulo.  

Sua estruturação está fincada sobre 238 (duzentos e trinta e oito) artigos, 

divididos 6 (seis) títulos: Disposições Preliminares; Do Poder Municipal; Da 

Organização dos Poderes; Da Organização Municipal; Do Desenvolvimento do 

Município; Da Atividade Social do Município. Esses títulos são organizados da 

seguinte forma: 
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• Disposições Preliminares: refere-se a assuntos ou temas organizativos 

que são específicos do Município de São Paulo e que dada as suas 

peculiaridades ou por não se querer dar destaque, não são tratados 

nos demais títulos; 

• Do Poder Municipal: aborda a organização político-administrativa do 

Município de São Paulo, suas competências, direitos dos seus 

habitantes e formas de participação; 

• Da Organização dos Poderes: detalha a organização política do Poder 

Legislativo - Câmara Municipal – e do Poder Executivo. Trata de modo 

geral, das atribuições da Câmara Municipal; dos impedimentos dos 

Vereadores; do processo legislativo; do exercício e das atribuições do 

cargo de Prefeito, bem como de seus auxiliares. Envolve também a 

participação da população nos processos decisórios do Executivo e da 

Câmara. 

• Da Organização Municipal: aborda as disposições relativas aos bens 

públicos municipais; servidores, normas administrativas, questões 

relativas à obras e serviços e, das finanças públicas, além de conter 

questões relativas ao processo de planejamento urbano e a soberania 

popular;  

• Do Desenvolvimento do Município: trata dos princípios gerais de atividade 

econômica no âmbito local; das questões relativas à política urbana, 

habitação transportes, meio ambiente, cultura e patrimônio histórico;  

• Da Atividade Social: dispõe sobre o conjunto de políticas sociais a 

cargo do executivo municipal, tais como: saúde, educação, segurança 

do trabalho e saúde do trabalhador; esporte, lazer, recreação e defesa 

dos direitos humanos. 
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Por ser instrumento que especifica as atribuições e o funcionamento do 

Poder Legislativo Municipal409, possui também mais 22 (vinte e dois) artigos 

referentes às Disposições Gerais e Transitórias. 

Pois bem, serve sobretudo, como referência à pratica parlamentar de forma 

independente no âmbito local. Entretanto, cabe ressaltar que a legislação local 

abrange não somente as leis votadas pela Câmara e sancionadas pelo Prefeito, 

mas também os regulamentos emanados do Executivo, em matéria que tem tal 

atribuição.410 

Suas disposições prevêem a possibilidade de suplementação de legislação 

federal e estadual411, que originariamente não fazem parte de sua competência, 

mas que em havendo interesse local, o assunto poderá ser objeto de legiferação 

municipal, naquilo em que não conflitar com as leis federais e estaduais 

competentes. 

Necessariamente as normas advindas precisam ser conciliatórias à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, às leis do sistema orçamentário (PPA, LDO e LOA) e do 

Estatuto da Cidade, em especial no que se refere ao planejamento urbano e às 

políticas públicas412, questões que pela sua natureza, dependem de quorum de 

maioria absoluta. 

 

                                            
409 Note-se que o Poder Legislativo Municipal não pode, a pretexto de elaborar a lei orgânica, em processo 
legislativo excepcional destinado a dar estrutura e organização ao Município, dispor sobre matéria de lei 
ordinária, com o intuito de arredar a participação do Executivo, subtraindo-lhe o direito de vetar, 
sancionar e promulgar atos normativos (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p.87). 
410 CRETELA JUNIOR, José. Direito Administrativo Municipal. São Paulo: Forense, 1990, p.134. 
411 Em decorrência da previsão constitucional contida no art 30, incisos I e II da Constituição Federal. 
412 Vale destacar que o Legislativo Municipal, deve divulgar o conteúdo da Lei Orgânica do Município e de 
outras de interesse da população, para que haja maior clareza da organização e funcionamento da Câmara 
Municipal, assim como para ampliar a participação popular nos processos de discussão e deliberação de 
temas de interesse da comunidade (NACIF, Fernando Antonio. Ação parlamentar: uma contribuição para 
Vereadores e Vereadoras. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005, p. 32) 
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4.4 - A Câmara Municipal de São Paulo após a Constituição de 1988 

Com a vigência da Lei Orgânica, a Câmara Municipal de São Paulo retoma 

sua importância no cenário político brasileiro.Desde a 11ª Legislatura – 1993 a 

1996 – São Paulo conta com 55 Vereadores devido ao número de habitantes 

registrado no censo demográfico e observando o limite estabelecido pela 

Constituição de 1998. 

Como Poder Legislativo local, colegiado e independente, a Câmara 

Municipal de São Paulo, como dito, atualmente está composta por 55 (cinqüenta e 

cinco) Vereadores, que reunidos, constituem o Plenário; dispõe de um órgão 

diretivo, a Mesa Diretora, formada por 5 (cinco) Vereadores eleitos dentre os 55 

(cinqüenta e cinco); mantém comissões permanentes  e eventualmente cria 

comissões especiais de investigação (Comissões  Parlamentares de Inquéritos- 

CPI) ;de estudos ou de representação social; e contém serviços auxiliares com 

pessoal administrativo próprio . 

Os Vereadores são eleitos diretamente pelos munícipes para uma 

legislatura de quatro anos e funciona em períodos legislativos anuais, em sessões 

plenárias sucessivas, para o desempenho de suas atribuições de legislação, de 

fiscalização do governo local, de assessoramento do Executivo e de 

administração de seus serviços. 

Como órgão colegiado, a Câmara delibera pelo Plenário, administra-se pela 

Mesa e representa-se pelo Presidente. No exercício de suas atribuições, o 

Plenário vota leis e demais atos normativos previstos na lei orgânica local; a Mesa 

executa as deliberações do plenário e expede os atos de administração interna  e 

de administração de seu pessoal; o Presidente representa e dirige a Câmara, 

praticando os atos de condução de seus trabalhos e de relacionamento externo 

da Instituição com outros órgãos e autoridades, especialmente com o Prefeito 

praticando, ainda, os atos específicos da promulgação de leis, decretos 

legislativos e resoluções. 
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A atribuição típica e predominante da Câmara, portanto é normativa, isto é, 

a de regular a administração do Município e a conduta dos munícipes no que 

afeta aos interesses locais.413 

A Câmara não administra o Município; estabelece regras, apenas, normas 

de administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, 

sobre sua execução. Não compõe, nem dirige o funcionalismo da Prefeitura; 

edita, tão-somente, preceitos para sua organização e direção. Não arrecada, nem 

aplica as rendas locais; apenas institui ou altera tributos e autoriza sua 

arrecadação e aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla a 

atuação governamental do Executivo, personalizado no Prefeito.414 

Eis aí, distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e a função 

executiva do Prefeito; o Legislativo415 delibera e atua com caráter regulatório, 

                                            
413 “Depois de 42 dias em férias, os 55 vereadores paulistanos finalmente retornam à Câmara Municipal na próxima quarta. 
Passando um pente-fino nos projetos de lei que eles apresentaram no ano passado, não dá para dizer que esse descanso todo 
foi merecido. Metade das suas 1 000 propostas refere-se a nomes de ruas, datas comemorativas e títulos honoríficos. Ou idéias 
como a do vereador Domingos Dissei, do PFL, que concede o título de cidadão paulistano ao papa Bento XVI (esta aprovada, 
por sinal). Para chamar atenção às pérolas sugeridas por nossos representantes no Legislativo, o Instituto Ágora em Defesa 
do Eleitor e da Democracia criou o Troféu Joinha, que vai premiar a mais esdrúxula das propostas. Até a última quinta, quem 
vencia a eleição na internet com 27% dos votos era Myryam Athie, do PPS. Ela quer instituir a pizza como prato típico 
paulistano. Votações importantes, sobretudo tributárias, como a que pôs fim à taxa do lixo e modificou a cobrança do imposto 
sobre serviços (ISS), foram poucas.  
Apresentar o maior número possível de projetos, sejam eles quais forem, é uma estratégia de muitos políticos despreparados 
para mostrar serviço. É também, vale ressaltar, um método equivocado de avaliação da população. Quantidade não 
necessariamente se traduz em qualidade. A Câmara está entupida de sugestões que não servem para nada. E leis a 
cidade tem de sobra. Em novembro, num trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo, foram extintas 3 682 leis 
obsoletas em vigor desde 1892, como a que proibia a circulação de carros de boi na Rua São Bento. "Cada vereador deveria 
se concentrar em poucos e bons projetos", afirma o cientista político Rui Tavares Maluf. Em sua avaliação, o ideal seria a 
apresentação de dez a quinze propostas num prazo de dois anos. Reeleito para mais um ano de mandato como presidente da 
casa, Roberto Tripoli, sem partido, diz não ter mecanismos para melhorar o nível dos projetos: "Todo parlamentar tem o 
direito de apresentar o que quiser. Não cabe a mim ser censor".  
Um segundo desperdício de tempo e dinheiro na Câmara é a criação de projetos inconstitucionais, que fogem da alçada 
dos vereadores, como construção de creches e canalização de córregos. Uma pesquisa feita no segundo semestre de 2005 
pela ONG Voto Consciente mostra que, de 211 projetos apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça, 132 foram 
considerados ilegais. Mesmo assim, 75 deles acabaram sendo aprovados em plenário – e todos, evidentemente, vetados 
quando chegaram ao prefeito. Após o escândalo da Máfia dos Fiscais, na gestão de Celso Pitta, os paulistanos ficaram 
mais atentos ao desempenho da Câmara Municipal. E mostraram sua insatisfação nas urnas. De Pitta para cá, houve 
renovação de 75% no quadro de vereadores. Melhorar o nível da Câmara, sem dúvida, está nas mãos dos eleitores. 
Quanto mais a sociedade acompanhar e fiscalizar o desempenho de seus representantes, maior transparência política 
haverá. (CENTOFANTI,Marcela .“O que os nossos vereadores andam fazendo” In: Revista Veja São Paulo, 21/01/2006.  
Disponível em  http://veja.abril.com.br/vejasp/010206/cidade.html Acesso feito em 01/02/2006) 
414 LAFER, Celso. Direitos políticos e cidadania. Cidadania e participação. São Paulo: TAQ, 1981, p. 57. 
415 Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, 
gerais e obrigatórias de conduta. Esta é sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de 
praticar atos concretos de administração. Atuando através das leis que elaborar e atos legislativos que editar, 
a Câmara ditará ao Prefeito as normas gerais da administração, sem chegar à prática administrativa. A 
propósito, têm decidido o STF e os Tribunais Estaduais, que é inconstitucional a deslocação do poder 
administrativo e regulamentar do Executivo para o Legislativo. 
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genérico e abstrato; o Executivo consubstancia os mandamentos da norma 

legislativa em atos específicos e concretos da administração. 

Essa divisão de funções já era reclamada por Cortines Laxes nos idos do 

Império, “como uma das mais palpitantes necessidades do sistema municipal”.416 

E continua a sê-lo na atualidade, para que os dois Poderes do governo local, 

“independentes e harmônicos entre si” – possam atuar  desembaraçadamente no 

campo reservado às suas atribuições específicas. A interferência de um Poder no 

outro é inconstitucional, por ser atentória à separação institucional de suas 

funções. 

Por idêntica razão constitucional, a Câmara não pode delegar funções ao 

Prefeito, nem receber delegações do Executivo. Suas atribuições são 

incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2º). Assim como não cabe à 

Edilidade praticar atos do Executivo, não cabe a este substituí-la nas atividades 

que lhe são próprias. 

De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do Plenário, indicar 

medidas administrativas ao Prefeito adjuvandi causa, isto é, a título de 

colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo; o que não pode 

é prover situações concretas por seus próprios atos ou impor ao Executivo a 

tomada de medidas específicas, de sua exclusiva competência e atribuição. 

Usurpando funções do Executivo ou suprimindo atribuições do Prefeito, a Câmara 

praticará ilegalidade reprimível por via judicial. 

A Câmara de Vereadores, enquanto Poder Legislativo municipal colegiado, 

possui também prerrogativas próprias, quais sejam: elaborar seu próprio 

Regimento Interno, organizar seus serviços, compor a sua Mesa Diretora e 

deliberar livremente sobre assuntos de sua economia interna.  

Essas prerrogativas são essenciais à preservação da sua independência 

em relação ao Prefeito. Entretanto, o caráter político representativo da corporação 

                                            
416 COUTINHO, Mario Maia.O Pai do Municipalismo. São Paulo: Patrimônio, 1962, p. 216. 
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legislativa, por si só, não afasta o controle judiciário417 de sua atividade, porque 

nem todas as suas deliberações permanecem no reduto intocável dos interna 

corporis418. 

Finalmente, é de esclarecer que a Câmara não representa juridicamente o 

Município, cujo único representante legal é o Prefeito. Não há de se confundir a 

representação jurídica estatal – Município -, com a representação política dos 

munícipes - Câmara: aquela produz efeitos civis e gerais (vinculação da pessoa 

jurídica pelos atos de seu representante); esta só produz efeitos cívicos 

(representação partidária dos eleitores pelos eleitos), internos e restritos à 

corporação legislativa.  

A Câmara, não sendo pessoa jurídica, nem tendo patrimônio próprio, não 

se vincula perante terceiros, pois que lhe falece competência para exercer direitos 

de natureza privada e assumir obrigações de ordem patrimonial.  

A capacidade processual do Legislativo municipal para a defesa de suas 

prerrogativas funcionais encontra-se reconhecida pela jurisprudência pátria, 

mesmo não tendo personalidade jurídica, já que esta é de competência do 

Município por ser órgão da administração direta .  

Não obstante, não se pode negar a capacidade processual, ativa e passiva, 

para ingressar em juízo quando tenha direito próprio a defender.Trata-se, porém, 

de questão polêmica, mas certo está que não se pode deixar a Câmara Municipal 

sem a possibilidade de demandar judicialmente , inclusive  na defesa de seus 

interesses e da vereança419. 

                                            
417“Transpondo os limites da legalidade seus atos ficarão sujeitos a correção judicial, para o restabelecimento 
dos direitos eventualmente feridos”. Neste sentido ver TJSP, RT 182/250185/773,193/249; TASP, RT 
239/552 e 317/535 (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004,p. 
591) 
418 Neste sentido, ver nota de rodapé 402 desse mesmo trabalho. 
419 A nosso ver, sem sombra de dúvida, esse não seria o espírito do legislador constituinte, pois não se pode 
impedir o Legislativo de questionar judicialmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, principalmente 
quando este não presta contas a contento, não se submeter ao julgamento político ou se recusa a lhe repassar 
o duodécimo orçamentário. 
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Em síntese, após a Constituição Federal de 1988 e com o advento da 

LOM, as funções da Câmara Municipal encontram-se distribuídas sobre quatro 

tópicos: 

• função legislativa: resume-se na votação de leis e estende-se a todos 

os assuntos da competência do Município (Constituição Federal, 

art.30), desde que a Câmara respeite as reservas constitucionais da 

União (Constituição Federal, arts. 22 e 24) e as do Estado-Membro 

(Constituição Federal, arts. 24-25); 

• função de controle e fiscalização: Poder de “sustar os atos normativos 

do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites de delegação legislativa”, previsto expressamente na 

Constituição Federal como uma das competências exclusivas do 

Congresso Nacional (art. 49, V), ressaltando a grande ênfase que o 

constituinte de 1988 deu ao Poder Legislativo. A primeira espécie de 

fiscalização consiste na possibilidade do Poder Legislativo questionar 

os atos do Poder Executivo, tendo acesso ao funcionamento de sua 

máquina burocrática, a fim de analisar a gestão da coisa pública e, 

consequentemente, tomar as medidas que entenda necessárias. A 

segunda espécie, consiste na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, 

legitimidade e economicidade. 

• função de assessoramento: A função de assessoramento da Câmara 

ao Prefeito expressa-se  através de indicações, aprovadas em 

Plenário.. A indicação é mera sugestão do Legislativo ao Executivo 

para a prática ou abstenção de atos administrativos da competência 

exclusiva do Prefeito. 

• função administrativa: É restrita à sua organização interna, ou seja, à 

composição da Mesa e de suas comissões, à regulamentação do seu 

funcionamento e à estruturação e direção de seus serviços auxiliares. 

Como atos administrativos, devem revestir a forma adequada de 

decreto legislativo, resolução, portaria, instrução ou qualquer outra 

modalidade executiva. Ficam, por isso mesmo, sujeitos ao controle 
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judicial de sua legalidade e ao exame do Tribunal de Contas, como se 

emanassem de qualquer órgão ou agente executivo. 

 

Decorrente do Requerimento n.233/90, em cumprimento ao artigo 6º das 

Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de São Paulo, em sessão 

extraordinária realizada em 25/04/1991 foi aprovada a Resolução nº.2 que dispõe 

sobre o Regimento Interno420 da Câmara Municipal de São Paulo. Este contou 

com a efetiva colaboração dos relatores da lei orgânica e participação de todas as 

bancadas partidárias legitimamente eleitas. O Regimento Interno dispõe sobre as 

adaptações às disposições da Lei Orgânica, incorporando ditames como a 

iniciativa popular de lei, a tribuna popular, as audiências públicas, a votação de 

projetos pelas comissões, dentre outros. 

 

4.4.1- Composição 

A composição da Câmara Municipal é uniforme em todos os Municípios, 

variando apenas em numero de Vereadores, que a Constituição da República 

fixou através do critério de proporcionalidade populacional421 municipal – art. 29, 

IV422. 

                                            
420 Regimento interno é o regulamento geral da Câmara, sendo um ato normativo e não uma lei, entrando em vigor 
através de Resolução do Plenário, promulgada e publicada pelo Presidente da Mesa. Esta obriga apenas aos membros 
da Câmara Municipal no exercício da vereança, não tendo efeitos externos. Por conseguinte,não pode criar modificar 
ou extinguir direitos e obrigações constantes das constituições ou leis, estando reservado apenas para disciplinar o 
processo legislativo e o trabalho  dos Vereadores, da Mesa Diretora, da Presidência e das Comissões. Não obstante 
trata-se de instrumento importante para disciplinar as funções do poder Legislativo e dar a devida transparência e 
funcionalidade ao processo de elaboração da lei (COSTA, Nelson Nery. Direito municipal brasileiro. 3ªedição. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005, p.192) 
421 Tal preceito constitucional, embora aludindo a numero de Vereadores proporcional à população, não estabeleceu de 
forma explicita, qualquer critério rígido ou exata fórmula matemática pertinente sobre essa proporcionalidade. 
Simplesmente fixou limites máximos e mínimos, conforme cada teto populacional da escala prevista .(....) Assim, a 
relação proporcional entre o número de Vereadores e a população poderá ser informada por critérios outros, como por 
exemplo o número de eleitores,  população do centro urbano na sede do Município, relação com a população rural, etc. 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 591). 
422 Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
 IV - número de Vereadores proporcional à população do Município, observados os seguintes limites: 
a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos Municípios de até um milhão de habitantes; 
b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de 
habitantes; 
c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de cinco milhões de habitantes 
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José Afonso da Silva anota que:  

(...) é incumbência da lei orgânica de cada Município estabelecer o 
numero de seus Vereadores dentro desses critérios (...) Se não houver 
dado diverso, esta ficara livre de fazê-lo apenas com observância dos 
critérios indicados no art.29.inciso IV, da Constituição da República (...) 
Convém que a lei orgânica defina um sistema que permita a alteração 
automática desse número.423 

Os Vereadores possuem representação política e exercem mandato eletivo 

de forma assemelhada aos parlamentares federais e estaduais, diferindo por 

conta do território municipal e dos assuntos locais. São agentes políticos 

investidos de mandato legislativo municipal, para uma legislatura de quatro anos, 

permitida tantas reconduções possíveis, através de partido político e do voto 

secreto, garantida a representação proporcional.424 

                                            
423 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª.edição. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p. 24. 
424 A fórmula de representação proporcional, tem duas preocupações fundamentais: assegurar que a diversidade de opiniões 
de uma sociedade esteja refletida no  parlamento e garantir a eqüidade matemática entre os votos dos eleitores e a 
representação no parlamento. Para os defensores da fórmula proporcional, a principal virtude desta estaria em sua 
capacidade de garantir a representação de todos os segmentos da sociedade.   
Seu inspirador foi o político francês Mirabeau, que durante a Constituinte de Provença, em 1789, defendeu que a função do 
parlamento era representar o mais fielmente possível os segmentos da sociedade tal como um mapa reproduz em miniatura os 
traços geográficos de um território. Ao longo dos séculos XIX e XX, a fórmula proporcional assegurou que nos parlamentos 
europeus os partidos políticos correspondessem de forma quase exata a todos os segmentos da sociedade que se organizavam 
como clivagens sociais. Essas clivagens sociais reproduziam divisões de classe econômica (patrões e empregados), divisões 
religiosas (católicos e protestantes), divisões culturais, regionais, étnicas, etc.  
Existem duas variantes de fórmula proporcional: sistema de voto transferível e o   sistema de voto proporcional em lista.  
O processo de apuração do sistema de voto transferível é bastante complexo. Em primeiro lugar, calcula-se a quota de 
representante de cada distrito eleitoral. Tal quota de representante equivale a uma quota X de votos mínimos que cada 
candidato deve receber para ser eleito. Se, por exemplo, um determinado distrito possui 10 mil eleitores e tem direito a 4 
representantes, cada candidato precisa receber no mínimo 2.500 votos.  
Caso nenhum candidato obtenha a quota mínima ou apenas parte dos candidatos obtenha essa quota, dois processos de 
transferência de votos ocorrem: no primeiro, o candidato que obtiver votos além da quota mínima transfere a quantia 
excedente de votos para o segundo colocado na preferência dos eleitores.  
Quando o segundo colocado atinge a quantia mínima, transfere os votos excedentes para o terceiro colocado na preferência 
dos eleitores e assim sucessivamente. Caso esse processo não seja suficiente para que os candidatos atinjam a quota mínima, 
ocorre o segundo processo que consiste na inversão da transferência de votos. Neste segundo processo, o candidato que 
recebe o menor número de votos é eliminado e seus votos são transferidos para o segundo candidato e assim sucessivamente.  
A diferença entre os dois processos de transferência é que o primeiro ocorre em ordem decrescente, os mais votados 
transferem aos menos votados, e o segundo em ordem crescente, os menos votados transferem para os mais votados. O sistema 
de voto transferível é utilizado na eleição para a Câmara Baixa da Irlanda desde 1921.  
O sistema proporcional em lista visa dar aos partidos políticos um maior controle sobre a distribuição de cadeiras no 
parlamento. Basicamente, existem três modalidades de voto em listas partidárias: lista fechada ;  lista aberta e   voto 
preferencial .O sistema de voto proporcional em lista fechada é o mais rígido de todos. Nesse sistema, os partidos políticos 
definem previamente a ordem dos candidatos na lista (primeiro lugar candidato A, segundo lugar candidato B, terceiro lugar 
candidato C). Essa lista é apresentada aos eleitores sem a possibilidade de alteração no ordenamento. 
No sistema de voto proporcional em lista fechada, o preenchimento das cadeiras no parlamento corresponde ao total de votos 
obtidos pelo partido. Desse total, são extraídos a quantidades de cadeiras conquistadas, que são distribuídas em ordem 
decrescente para os candidatos conforme suas posições na lista. Assim, por exemplo, se o total de votos obtidos pelo partido x 
lhe dá direito a 4 cadeiras no parlamento, essas 4 cadeiras serão ocupadas pelos 4 primeiros colocados na lista do partido. 
Nos países que adotam o sistema de lista fechada, a escolha e o ordenamento dos candidatos ocorrem por meio de prévias nas 
quais todos os filiados estão aptos para votar. O sistema de voto proporcional em lista aberta representa o extremo oposto à 
lista fechada. A lista aberta não permite aos partidos nenhum tipo de controle sobre a distribuição das cadeiras conquistada 
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Os vereadores não estão sujeitos ao regime jurídico dos agentes públicos, 

tendo ainda assegurada a possibilidade da manutenção da investidura no cargo, 

havendo compatibilidade de horários, além de perceber as vantagens de seu 

cargo, emprego ou função de origem, sem prejuízo do subsídio do cargo eletivo.  

Depois de diplomados pelo juiz eleitoral, tomam posse em 1º de janeiro do 

ano seguinte ao da eleição, às 15 (quinze) horas, na presença do Vereador mais 

idoso, conforme disposto no artigo 15 da LOM e art. 3º do Regimento Interno.425  

Lavra-se ata e cada Vereador assina o termo de posse, prestando posterior 

juramento para dar fiel cumprimento ao mandato, iniciando aí o seu exercício. 

Após a edição da Emenda Constitucional, nº19/98, os vereadores deixaram 

de receber remuneração e passaram a perceber subsídios, cuja fixação é feita por 

lei. São imunes aos processos contra a honra e de opinião, pois gozam de 

inviolabilidade pelas palavras e votos, mas apenas na circunscrição de seu 

Município e no exercício do mandato. Todas as suas prerrogativas e obrigações 

vêm previstas na Lei Orgânica, no Regimento Interno ou na Constituição Federal. 

                                                                                                                                    
nas eleições para o parlamento. No sistema voto proporcional em lista aberta, o eleitor escolhe, dentre os candidatos de 
determinado partido, aquele que receberá seu voto. Em outras palavras, o voto proporcional em lista aberta permite um voto 
personalizado no qual muitas vezes o eleitor escolhe o candidato por razões pessoais, amizade, parentesco, ou por 
características individuais do candidato. O sistema de voto proporcional em lista aberta é encontrado em apenas duas 
democracias contemporâneas, Brasil e Finlândia.  
       Por fim, o sistema de voto preferencial representa uma situação intermediária entre sistema em lista aberta e lista 
fechada. No sistema de voto preferencial o eleitor pode optar pelo voto na lista apresentada pelo partido, ou votar 
preferencialmente em algum candidato da lista.Caso algum candidato receba determinado número de voto, sua posição na 
lista partidária pode ser alterada, passando de uma posição inferior para uma posição superior, o que aumenta sua chance de 
vir a ocupar uma cadeira no parlamento. O sistema de voto preferencial foi utilizado pela Itália até meados dos anos 90 
quando o país fez uma reforma eleitoral e adotou o sistema de lista fechada.  
      O debate em torno dos sistemas eleitorais é complexo. Muitas vezes, está inserida nesse debate a avaliação das 
conseqüências políticas de determinadas fórmulas eleitorais.No Brasil, por exemplo, muitos observadores do cenário político 
atribuem ao sistema de voto proporcional em lista aberta a responsabilidade pela fragilidade dos partidos, uma vez que os 
candidatos a cargos legislativos nos níveis municipais, estaduais e nacional, são eleitos de forma totalmente “descoladas” de 
seus respectivos partidos. Porém, este é um debate que os políticos e a sociedade brasileira precisam aprofundar (BERARDI, 
Luciana. Cadernos de Estudos de Direito Político Eleitoral. São Paulo: Editora da Ordem dos Advogados do Brasil, 2005, p. 
45). 
425 LOMSP – Art. 15 - No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 15 (quinze) horas, em sessão de 
instalação, independente de número, sob a presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes, os Vereadores prestarão 
compromisso e tomarão posse. § 1º - No ato da posse os Vereadores deverão desincompatibilizar-se e, na mesma ocasião, bem 
como ao término do mandato, deverão fazer a declaração pública de seus bens, a ser transcrita em livro próprio, constando de 
ata o seu resumo, e publicada no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. § 2º - O Vereador que não 
tomar posse, na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, ressalvados os casos de motivo justo 
e aceito pela Câmara. RI  - Art. 3º - A Câmara Municipal de São Paulo instalar-se-á, no primeiro ano de cada legislatura, no 
dia 1º de janeiro, às 15:00 (quinze) horas, em sessão solene, independentemente de número, sob a presidência do Vereador 
mais idoso dentre os presentes. § 1º - Os Vereadores presentes serão empossados pelo Presidente dos trabalhos, após a leitura 
do compromisso nos seguintes termos:"Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo 
cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor, 
defendendo a justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos".§ 2º - Ato contínuo, feita a chamada, cada 
Vereador, de pé, a ratificará dizendo: "Assim o prometo", permanecendo os demais Vereadores sentados e em silêncio. 
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O Plenário é órgão deliberativo e soberano da Câmara, constituído pela 

reunião dos Vereadores em exercício, em local, forma e numero estabelecido pelo 

Regimento Interno426.  

O Plenário paulistano é conhecido como Plenário 1º de Maio. É o local 

onde ocorrem as deliberações relativas às atividades legislativas típicas, ainda 

que possam haver decisões de natureza administrativa ou de fiscalização do 

Executivo. Neste recinto se realizam as sessões427 ordinárias e extraordinárias 

todas as terças, quartas e quintas-feiras a partir das 15 (quinze) horas, por 

expressa previsão no Regimento Interno428. 

As deliberações do Plenário são  tomadas por  maioria simples; absoluta; 

especial e qualificada, ou seja, a maioria simples é a que representa maior 

resultado de votação, dentre os presentes; a absoluta é a que compreende 

mais da metade dos membros da Câmara, portanto 28 Vereadores; a especial 

é a que atinge ou ultrapassa 3/5 (três quintos) dos membros da Câmara, 

portanto, 37 Vereadores e; por fim a qualificada é aquela que atinge ou 

ultrapassa a 2/3 (dois terços dos membros da Câmara,ou 33 Vereadores - 

art.103, LOM) 

A Mesa Diretora vem a ser o órgão dirigente da Câmara Municipal 

composta por cinco membros, com os cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente, 

2º Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, de acordo com o Regimento 

Interno. O mandato da Mesa é de 1 (um) ano, permitida uma única recondução 

para os mesmos cargos. 

                                            
426 Redação dada pelo art.101 da  Resolução n.2/91 – Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo 
427 “As sessões são as reuniões dos Vereadores em exercício , em numero e forme também disposta no RI 
podendo ser ordinárias, extraordinárias e solenes.As sessões ordinárias são àquelas em que se realizam as 
deliberações e o trabalho de rotina , nas datas e horários previamente fixados;as sessões extraordinárias, 
são as realizadas em caráter excepcional, para deliberar matérias relevantes e urgentes e por fim as 
solenes, destinam-se a posses , recepções ou homenagens de caráter social ou cívico”. (COSTA, Nelson 
Nery. Direito municipal brasileiro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.184). 
428 R.I. - Art. 151 – “As sessões ordinárias, que terão a duração de 4 (quatro) horas, só se realizarão às 
terças, quartas e quintas feiras, com início às 15:00 horas, desde que presentes, para sua abertura, no 
mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara.” 
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A eleição da Mesa é realizada anualmente, em sessão extraordinária 

especial, no dia 15 de dezembro de cada ano, para exercício na legislatura do 

ano seguinte. A votação durante a eleição é nominal para que seja assegurada 

a representação partidária. Por outro lado, correto é que os cargos sejam 

preenchidos proporcionalmente à representação dos partidos políticos, para 

que todos tenham responsabilidades na condução do Legislativo local.429  

A Mesa Diretora não legisla, pois cabe ao Plenário tal atribuição, 

compete-lhe a prática de atos de direção, administração e execução das 

deliberações aprovadas pelo Plenário e dos serviços administrativos da 

Câmara, de acordo com o art.13 do Regimento Interno430, em decorrência da 

previsão do art. 27 da LOMSP.431 

                                            
 

429 De fato, entretanto, essa aspiração vai ao largo, nos últimos cinco anos as bancadas de oposição ao 
governo Executivo municipal, foram excluídas do processo de composição e portanto, sequer tiveram 
assento na Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo. 
430  RI - Art. 13 - À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei e neste Regimento ou deles 
implicitamente resultantes, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, 
especialmente: 
I - No setor legislativo: 
a) convocar sessões extraordinárias; 
b) propor privativamente à Câmara: 
1) projetos que disponham sobre criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços e fixação da respectiva remuneração; 
2) projetos de lei que disponham sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial 
ou total de dotação da Câmara; 
3) projeto de decreto legislativo sobre a remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito; 
4) projeto de resolução que disponha sobre a remuneração dos Vereadores. 
c) tomar as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos; 
d) declarar a perda do mandato de Vereador, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da 
Câmara ou de partido político nela representado, assegurado o direito de defesa nos casos previstos nos incisos III, 
IV e V do artigo 18, da Lei Orgânica do Município; 
e) instalar Tribuna Popular, na forma prevista no Capítulo VII do Título VI. 
II - No setor administrativo: 
a) superintender os serviços administrativos da Câmara e elaborar seu regulamento, interpretando conclusivamente, 
em grau de recurso, os seus dispositivos; 
b) suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização constante da 
lei orçamentária, desde que sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias; 
c) devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara no final do exercício; 
d) enviar ao Tribunal de Contas do Município, até o dia 31 de março, as contas do exercício anterior; 
e) nomear, promover, comissionar, conceder gratificações e licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, 
aposentar e punir servidores da Câmara Municipal, nos termos da lei; 
f) regulamentar o processo de licitações, observando-se o disposto no artigo 129 e parágrafos da Lei Orgânica do 
Município; 
g) permitir sejam divulgados os trabalhos da Câmara no Plenário ou nas Comissões, observando-se o disposto no 
artigo 85 da Lei Orgânica do Município, sem ônus para os cofres públicos. 
h) determinar abertura de sindicâncias e inquéritos administrativos. 
431 LOMSP - Art. 27 - À Mesa, dentre outras atribuições compete: 
I - tomar a iniciativa nas matérias a que se refere o inciso III do art. 14, nos termos do Regimento Interno; 
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Cabe à Mesa, dentre outras matérias, propor projetos que criem, 

modifiquem ou extingam os cargos ou funções administrativas da Câmara, 

apresentar projeto de lei dispondo sobre a abertura de crédito suplementar ou 

especial à dotação da Câmara; convocar sessões extraordinárias; propor projeto 

de resolução que disponha sobre os subsídios dos Vereadores; declarar perda de 

mandato de Vereador; instalar a tribuna popular; assinar contratos de qualquer 

natureza; dentre outras.432   

O Presidente da Mesa433 cumula este cargo com o de Presidente da 

Câmara, detendo funções administrativas, legislativas e de representação da 

Câmara em juízo e fora dela. Segundo Hely Lopes Meirelles, 

(...) exerce funções tipicamente de legislação quando preside o plenário, 
orienta e dirige o processo legislativo; profere voto de desempate nas 
deliberações; promulga lei,decreto-legislativo e resolução;.Exerce 
funções simplesmente de administração quando superintende os 
serviços auxiliares; realiza qualquer outra atividade executiva da 
Edilidade,expedindo os respectivos atos. Exerce funções de 
representação quando atua  em nome da Câmara.434  

Cabe ao Presidente representar a Câmara e dirigir seus trabalhos; manter 

a ordem interna; interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; conceder, 

moderar e cassar a palavra nos debates; propor questões à discussão; proclamar 

o resultado da votação; convocar, prorrogar e suspender as sessões; executar as 

deliberações do Plenário; promulgar as leis que não o forem pelo Executivo; 

                                                                                                                                    
II - suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização constante 
da Lei Orçamentária, desde que sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias: 
III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através de 
anulação parcial ou total da dotação da Câmara; 
IV - devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara no final do exercício; 
V - enviar ao Tribunal de Contas do Município, até o dia 31 de março, as contas do exercício anterior; 
VI - nomear, promover, comissionar, conceder gratificação e licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, 
aposentar e punir servidores da Câmara Municipal, nos termos da Lei; 
VII - declarar a perda do mandato de Vereador na forma do § 3º do art. 18 desta Lei; 
VIII - instalar na forma do Regimento Interno, Tribuna Popular, onde representantes de entidades e movimentos 
da sociedade civil, inscritos previamente, debaterão com os Vereadores questões de interesse do Município. 
432 Neste contexto, vide LOMSP - Seção III – Da Mesa da Câmara conjugado com o Título II do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de São Paulo. 
433 CASTRO, José Nilo. Direito Municipal Positivo. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 90. 
434 MEIRELLES, Hely Lopes.Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 613. 
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superintender os serviços administrativos e dos servidores  públicos; e regular o 

andamento dos trabalhos da Câmara.435  

Compete-lhe ainda em conformidade como disposto no Decreto lei 

n.201/67, art.6º dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores retardatários e 

suplentes, como também, declarar-lhes a extinção de mandato.436 

Além da representação da Câmara e da direção dos trabalhos no Plenário  

que são funções precípuas e naturais, o Presidente possui outras atribuições que 

lhe são cometidas para o funcionamento da Casa, de suas comissões e de seus 

auxiliares. O Regimento Interno enumera as principais incumbências do 

Presidente mas sem caráter exaustivo, devido à complexidade de encargos 

diretivos, o que exige liberdade de iniciativa e de ação para o deslinde dos casos 

e imprevistos ocorrentes no cotidiano da  Casa.  

As Comissões são órgãos técnicos, integradas por Vereadores, para análise 

de projetos de lei propostos pelo Executivo e Legislativo, projetos de resolução e 

projetos de decreto legislativo, além de empreender restritas investigações.437 São na 

verdade um prolongamento da própria Câmara que erige em órgãos técnicos, com a 

missão principal de realizar estudos e emitir pareceres especializados sobre as 

proposições que irão ser discutidas e votadas em plenário. 

Tais Comissões podem ser permanentes e temporárias, em consonância 

com a disposição do art. 38 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São 

Paulo438. A primeira é de caráter técnico legislativo e tem por finalidade apreciar os 

                                            
435 COSTA, Nelson Nery. Direito municipal brasileiro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.186. 
436 Não se deve confundir, porém, a declaração de extinção de mandato com a perda do mandato, este último 
de competência do Plenário. 
437 “Comissões legislativas são grupos constituídos pelos próprios membros da Câmara a que se atribuem funções 
especializadas de estudo ou de investigação de determinado assunto, em caráter permanente ou transitório“ 
(COSTA, Nelson Nery. Direito municipal brasileiro. 3ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.187) 
438  RI - Art. 38 - As Comissões serão: 
I - Permanentes - as de caráter técnico-legislativo, que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao 
seu exame, assim como exercer as demais atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e neste Regimento. 
II - Temporárias - as criadas para apreciar assunto específico, que se extinguem quando atingida a sua finalidade ou expirado 
seu prazo de duração. 
§ 1º - Além das Comissões Permanentes de caráter técnico-legislativo, ficam criadas as Comissões Extraordinárias 
Permanentes de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da 
Gastronomia, cada uma delas com 7 (sete ) membros, respeitada a proporcionalidade partidária. 
§ 2º - Estas comissões não são consideradas para efeitos de representação numérica estabelecida pelo artigo 40 deste 
regimento. 
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assuntos ou proposições submetidas ao seu exame, assim como exercer as 

demais atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no próprio 

Regimento. Por sua vez, a segunda é criada para apreciar assunto específico e 

são extintas ao término da finalidade, ou quando expirar o prazo de 120 dias . 

O art.39 do Regimento Interno estabelece a composição e denominação 

das comissões permanente municipais com a seguinte redação: 

Art. 39 – As Comissões Permanentes, em numero de 7(sete), tem as 
seguintes denominações e composição: 

I – Constituição e Justiça, com 9 (nove) membros 

II - Finanças e Orçamento, com 9 (nove) membros 

III - Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, com sete (sete) 
membros. 

IV – Administração Pública, com 7 ( sete) membros. 

V – Trânsito, Transporte e Atividade econômica, com 7 (sete) membros 

VI – Educação, Cultura e Esportes, com 7 ( sete) membros 

VII – Saúde, Promoção Social e Trabalho, com 7(sete) membros 

                                                                                                                                    
§ 3º - Os vereadores que fizerem parte destas comissões poderão participar das demais Comissões Permanentes de caráter 
técnico-legislativo, nos termos deste regimento. 
§ 4º - Aplicam-se a esta comissão, no que couber, as disposições regimentais relativas às Comissões Permanentes, em especial 
os artigos 43, 50 e 57.(parágrafos 1º a 4º acrescentados pelo art. 1º da Resolução 19/95 e, posteriormente, alterados pelo art. 
1º da Resolução 19/97) 
§ 5º - Fica criada a Comissão Extraordinária da Juventude, com 7 (sete) membros, respeitada a proporcionalidade partidária 
e, seguindo as mesmas regras dos parágrafos anteriores deste artigo.(parágrafo 5º acrescentado pelo art. 1º da Resolução 
2/00) 
§ 6º - Fica criada a Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 7 (sete) 
membros, respeitada a proporcionalidade partidária e seguindo as mesmas regras dos parágrafos 2º, 3º e 4º deste 
artigo.(parágrafo 6º acrescentado pelo art. 1º da Resolução 1/01) 
§ 7º - Fica criada a Comissão Extraordinária Permanente de Legislação Participativa, com 7 (sete) membros, respeitada a 
proporcionalidade partidária e seguindo as mesmas regras dos parágrafos 2º, 3º e 4º deste artigo.(parágrafo 7º acrescentado 
pelo art. 1º da Resolução 13/01) 
§ 8º - Fica criada a Comissão Extraordinária Permanente do Idoso, com 7 (sete) membros, respeitada a proporcionalidade 
partidária e, seguindo as mesmas regras dos parágrafos anteriores deste artigo.(parágrafo 8º acrescentado pelo art. 1º da 
Resolução 14/01) 
§ 9º - Fica criada a Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública com 7 (sete) membros, respeitada a 
proporcionalidade partidária e seguindo as mesmas regras dos parágrafos anteriores deste artigo.(parágrafo 9º acrescentado 
pelo art. 1º da Resolução 5/02) 
§ 10 - Fica criada a Comissão Extraordinária Permanente da Mulher, com 5 (cinco) membros, respeitada a 
proporcionalidade partidária e, seguindo as mesmas regras dos parágrafos anteriores deste artigo.(parágrafo 10 
acrescentado pelo art. 1º da Resolução 5/03) 
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Desta feita há de se notar que, por decorrência de imposição regimental 

todos os parlamentares eleitos ficam obrigados a compor ao menos uma das 

comissões permanentes, com exceção, também regimental, imposta ao 

Presidente e ao 1º Vice Presidente.  

Sua composição obedecerá a representação numérica das bancadas, 

respeitados o quociente eleitoral partidário, que se faz publicar pelo Presidente no 

Diário Oficial da Cidade de São Paulo, na primeira sessão ordinária da sessão 

legislativa de cada ano.439 

                                            
439 RI – Art. 40 - A representação numérica das bancadas nas Comissões será estabelecida dividindo-se o número de 
Vereadores de cada partido, exceto os citados no artigo 8º, pelo número de Comissões, sendo que o inteiro do quociente 
final, dito quociente partidário, representará o número de vagas que cada bancada terá nas Comissões. 
§ 1º - As vagas remanescentes, uma vez aplicado o critério do "caput", serão distribuídas aos partidos levando-se em 
conta as frações do quociente partidário, da maior para a menor. 
§ 2º - Em caso de empate, terá sempre preferência o Partido que ainda estiver sem representação nas Comissões, 
levando-se em conta a ordem estabelecida no artigo 39. 
§ 3º - Persistindo o empate, o critério será para o Partido de maior representação partidária, incluindo-se os impedidos 
citados no artigo 8º. 
§ 4º - Caso ainda permaneça o empate, será então considerada a maior representação partidária do início da 
legislatura. 
§ 5º - Havendo concordância entre lideranças, poderá ocorrer a permuta de vagas para prevalecer o critério da 
atividade profissional do Vereador com a competência da Comissão. 
Art. 41 - Dentro da mesma legislatura, os mandatos dos membros de Comissão Permanente ficam automaticamente 
prorrogados até que se proceda a sua recomposição. 
§ 1º - No ato da composição das Comissões Permanentes, figurará sempre o nome do Vereador efetivo, ainda que 
licenciado. 
§ 2º - Os Suplentes de Vereador não poderão ser eleitos e nem assumir a presidência e vice-presidência das Comissões. 
§ 3º - Todo Vereador deverá fazer parte de uma Comissão Permanente como membro efetivo e de outra como membro 
substituto, ainda que sem legenda partidária, observados os impedimentos do artigo 8º. 
Art. 42 - O Presidente da Câmara fará publicar na Imprensa Oficial, para a 1ª sessão ordinária da sessão legislativa, a 
representação numérica dos partidos nas Comissões, tendo as lideranças o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
indicação dos membros que, como titulares e substitutos, irão integrar cada Comissão. 
Parágrafo único - O Presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes 
de sua representação para compor as Comissões. 
Art. 43 - Constituídas as Comissões Permanentes, cada uma delas se reunirá para, sob a presidência do mais idoso de 
seus membros presentes, proceder à eleição dos respectivos Presidentes e Vice-Presidentes,  
respeitando, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária. 
§ 1º - Ocorrendo empate para qualquer dos cargos, a decisão será por sorteio. 
§ 2º - Após a comunicação do resultado em Plenário, o Presidente enviará à publicação, na Imprensa Oficial, a 
composição nominal de cada Comissão, com a designação dos locais, dias e horários das reuniões. 
§ 3º - As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos, que importem alterações da 
proporcionalidade partidária na composição das Comissões, só prevalecerão a partir da sessão legislativa subseqüente. 
Art. 44 - Os membros das Comissões Permanentes serão destituídos caso não compareçam a 5 (cinco) reuniões 
ordinárias consecutivas ou a 10 (dez) intercaladas, sem motivo justificado. 
§ 1º - A destituição dar-se-á por simples petição de qualquer Vereador dirigida ao Presidente da Câmara que, após 
comprovar a veracidade das faltas, declarará vago o cargo na Comissão. 
§ 2º - Não se aplicará o disposto neste artigo ao Vereador que comunicar ao Presidente da Comissão as razões de sua 
ausência para posterior justificação das faltas perante o Presidente da Câmara, nos termos do inciso IV do artigo 18, 
desde que deferido o pedido de justificação. 
§ 3º - O Vereador destituído nos termos do presente artigo não poderá ser designado para integrar nenhuma outra 
Comissão Permanente até o final da sessão legislativa. 
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Entretanto, além das comissões permanentes de caráter técnico 

legislativo440, foram criadas pela Resolução nº.19/95 e posteriormente, alterada 

pela Resolução nº.19/97 e outras, mais 7 (sete) comissões extraordinárias 

permanentes, todas elas compostas por  7 (sete) membros. São elas: Comissão 

Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania; de 

Apoio ao Desenvolvimento de Turismo, do Lazer e da Gastronomia; da 

Juventude; de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; do Idoso e de 

Legislação Participativa; da Segurança Pública e, da Mulher 441 

                                            
440- RI –  SEÇÃO III - Da Competência das Comissões Permanentes 
Art. 46 - Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I - estudar proposições e outras matérias submetidas ao seu exame: 
a) dando-lhes parecer, oferecendo-lhes substitutivos ou emendas; 
b) apresentando relatório conclusivo sobre as averiguações e inquéritos. 
II - promover estudos, pesquisas e investigações sobre assuntos de interesse público; 
III - tomar a iniciativa de elaboração de proposições ligadas ao estudo de tais assuntos ou decorrentes de indicação da 
Câmara ou de dispositivos regimentais; 
IV - redigir o vencido em primeira discussão ou em discussão única e oferecer redação final aos projetos, de acordo 
com o seu mérito, bem como, quando for o caso, propor a reabertura da discussão nos termos regimentais; 
V - realizar audiências públicas; 
VI - convocar os Secretários Municipais, os responsáveis pela administração direta ou indireta e os Conselheiros do 
Tribunal de Contas do Município, para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições; 
VII - receber petições, reclamações, representações ou queixas de associações e entidades comunitárias ou de qualquer 
pessoa contra atos e omissões de autoridades municipais ou entidades públicas; 
VIII - solicitar ao Prefeito informações sobre assuntos inerentes à administração, dentro da competência da Comissão; 
IX - fiscalizar, inclusive efetuando diligências, vistorias e levantamentos "in loco", os atos da administração direta e 
indireta, nos termos da legislação pertinente, em especial para verificar a regularidade, a eficiência e a eficácia dos 
seus órgãos no cumprimento dos objetivos institucionais, recorrendo ao auxílio do Tribunal de Contas do Município, 
sempre que necessário; 
X - discutir e votar projetos de lei que exigir maioria simples, dispensada a competência do Plenário, salvo com recurso 
de 1/10 (um décimo) dos membros da Casa;  
XI - acompanhar, junto ao Executivo, os atos de regulamentação, velando por sua completa adequação; 
XII - acompanhar, junto ao Executivo, a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução; 
XIII - solicitar informações ou depoimentos de autoridades ou cidadãos; 
XIV - apreciar programas de obras, planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer; 
XV - requisitar dos responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários; 
XVI - solicitar ao Presidente do Tribunal de Contas informações sobre assuntos inerentes à atuação administrativa 
desse órgão. 
441 RI -  Art. 47 - É da competência específica: 
I - Da Comissão de Constituição e Justiça: 
a) opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das proposições, as quais não poderão tramitar na Câmara 
sem o seu parecer; 
b) desincumbir-se de outras atribuições que lhe confere este Regimento. 
II - Da Comissão de Finanças e Orçamentos: 
a) examinar e emitir parecer sobre projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 
orçamento anual e aos créditos adicionais, além das contas apresentadas anualmente pelo Prefeito, pela Mesa da 
Câmara e pelo Tribunal de Contas do Município; 
b) examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais e setoriais previstos na Lei Orgânica do 
Município, e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária; 
c) receber as emendas à proposta orçamentária do Município e sobre elas emitir parecer; 
d) elaborar a redação final do projeto de lei orçamentária; 
e) opinar sobre proposições referentes a matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos públicos, dívida pública e 
outras que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município e acarretem responsabilidades para o 
erário municipal; 
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f) obtenção de empréstimos de particulares. 
III - Da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente: 
a) opinar sobre todas proposições e matérias relativas a: 
1 - cadastro territorial do Município, planos gerais e parciais de urbanização ou reurbanização, zoneamento e uso e 
ocupação do solo; 
2 - obras e serviços públicos, seu uso e gozo, venda, hipoteca, permuta, outorga de concessão administrativa ou direito 
real de uso de bens imóveis de propriedade do Município; 
3 - serviços de utilidade pública, sejam ou não de concessão municipal, planos habitacionais elaborados ou executados 
pelo Município, diretamente ou por intermédio de autarquias ou entidades paraestatais; 
4 - criação, organização ou supressão de distritos e subdistritos, divisão do território em áreas administrativas; 
5 - Plano Diretor; 
6 - controle da poluição ambiental em todos os seus aspectos, proteção da vida humana e preservação dos recursos 
naturais;(supressão do item 6 e renumeração do item 7 para item 6, pelo art. 2º da Resolução 4/96) 
b) examinar, a título informativo, os serviços públicos de concessão estadual ou federal que interessem ao Município. 
IV - Da Comissão de Administração Pública: 
a) opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a: 
1 - criação, estruturação e atribuição da administração direta e indireta e das empresas onde o Município tenha 
participação; 
2 - normas gerais de licitações, em todas as suas modalidades, e contratação de produtos, obras e serviços da 
administração direta e indireta; 
3 - pessoal fixo e variável da Prefeitura, do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, bem como a política de 
recursos humanos; 
4 - serviços públicos realizados ou prestados pelo Município, diretamente ou por intermédio de autarquias ou órgãos 
paraestatais, excluídos os de assistência médico-hospitalar e de pronto-socorro. 
V - Da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica:(redação dada pelo art. 3º da Resolução 4/96) 
a) opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a: 
1 - disciplina das atividades econômicas desenvolvidas no Município; 
2 - economia urbana e rural, desenvolvimento técnico e científico aplicado à indústria e ao comércio; 
3 - turismo e defesa do consumidor; 
4 - abastecimento de produtos. 
5 - transportes coletivos ou individuais, frete e carga, vias urbanas e estradas municipais e a respectiva sinalização, bem 
como os meios de comunicação e demais elementos pertinentes ao sistema de circulação na cidade.(item acrescentado 
pelo art. 4º da Resolução 4/96) 
VI - Da Comissão de Educação, Cultura e Esportes: 
a) opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a: 
1 - sistema municipal de ensino; 
2 - concessão de bolsas de estudos com finalidade de assistência à pesquisa tecnológica e científica para o 
aperfeiçoamento do ensino; 
3 - programas de merenda escolar; 
4 - preservação da memória da cidade no plano estético, paisagístico, de seu patrimônio histórico, cultural, artístico e 
arquitetônico; 
5 - denominação de próprios, vias e logradouros públicos; 
6 - concessão de títulos honoríficos, outorga de honrarias, prêmios ou homenagens a pessoas que, reconhecidamente, 
tenham prestado serviços ao Município; 
7 - serviços, equipamentos e programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer voltados à 
comunidade; 
VII - Da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho: 
a) opinar sobre todas as proposições e matérias relativas a: 
1 - sistema único de saúde e seguridade social; 
2 - vigilância sanitária, epidemiológica e nutricional; 
3 - segurança do trabalho e saúde do trabalhador; 
4 - programas de proteção ao idoso, à mulher, à criança, ao adolescente e a portadores de deficiência. 
b) receber, analisar e avaliar as reclamações, consultas e denúncias relativas à questão da discriminação racial. 
VIII - Da Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania: 
a) receber, avaliar e proceder investigação de denúncias relativas às ameaças ou violações de direitos humanos; 
b) fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos humanos; 
c) colaborar com  entidades não governamentais, nacionais e internacionais que atuem na defesa dos direitos humanos; 
d) pesquisar e estudar a situação da cidadania e dos direitos humanos no Município de São Paulo.(Inciso VIII 
acrescentado pelo art. 2º da Resolução 19/95) 
IX - Da Comissão Extraordinária Permanente de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia: 
a) promover estudos e iniciativas no sentido do desenvolvimento do turismo, do lazer e da gastronomia no Município de 
São Paulo; 
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b) apoiar, com ajuda de entidades governamentais e não governamentais a indústria do lazer e do turismo receptivo; 
c) propor medidas de incentivo ao desenvolvimento da cultura da hospitalidade; 
d) promover as relações inter-cidades no âmbito nacional e internacional; 
e) fiscalizar e acompanhar as ações do Poder Público na área do turismo, do lazer e da gastronomia.(inciso IX e alíneas 
acrescentados pelo art. 2º da Resolução 19/97) 
X - Da Comissão Extraordinária Permanente da Juventude: 
a) receber, avaliar e proceder investigações de denúncias relativas às ameaças dos interesses da juventude; 
b) fiscalizar e acompanhar programas governamentais ou não governamentais relativos aos interesses da juventude; 
c) colaborar com entidades não governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos interesses da 
juventude; 
d) pesquisar e estudar a situação da juventude no município de São Paulo; 
e) trabalhar em conjunto com a Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, na 
defesa da juventude, quando houverem ameaças ou violação dos direitos humanos. 
(inciso X acrescentado pelo art. 2º da Resolução 2/00) 
XI - Da Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
a) receber, avaliar e proceder investigações de denúncias relativas às ameaças ou violação aos direitos da criança e do 
adolescente; 
b) fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos da criança e do adolescente; 
c) colaborar com entidades não governamentais, nacionais e internacionais que atuem na defesa dos direitos da criança e  do 
adolescente; 
d) pesquisar e estudar a situação dos direitos da criança e do adolescente no Município de São Paulo. 
(inciso XI acrescentado pelo art. 2º da Resolução 1/01) 
XII - Da Comissão Extraordinária permanente de Legislação Participativa: 
a) dar encaminhamento às sugestões de proposições encaminhadas por entidades civis, como sindicatos, órgãos de classe, 
associações e organizações não-governamentais (ONGs); 
b) fiscalizar e acompanhar o cumprimento das leis aprovadas no Município; 
c) promover estudos e debates sobre temas jurídicos éticos, sociais de interesse da comunidade.(inciso XII acrescentado pelo 
art. 2º da Resolução 13/01) 
XIII - Da Comissão Extraordinária Permanente do Idoso: 
a) promover a defesa dos idosos, aposentados e pensionistas; 
b) fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos dos idosos, aposentados e 
pensionistas; 
c) estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar a melhoria de sua qualidade de vida e integração social; 
d) levantar dados estatísticos que forem referentes a idosos, aposentados e pensionistas; 
e) realizar debates e seminários destinados a diagnosticar os problemas enfrentados pelos idosos, aposentados e pensionistas, 
bem como a apontar suas possíveis soluções; 
f) manifestar-se nos projetos de lei que tenham por objeto matéria atinente a idosos, aposentados e pensionistas, no mesmo 
prazo regimental das Comissões Permanentes, desde que autorizada pelo Presidente.(inciso XIII acrescentado pelo art. 2º da 
Resolução 14/01) 
XIV - Da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública: 
a) se pronunciar sobre assuntos de segurança pública com implicações no âmbito do Município; 
b) promover estudos e reuniões com especialistas na área de violência, juntamente com a sociedade civil, sobre a 
criminalidade e segurança pública, propondo medidas necessárias à melhoria da prevenção e proteção da comunidade sob os 
mais diversos segmentos; 
c) coletar regularmente notícias e opiniões veiculadas na mídia sobre a atuação da Segurança Pública no Município; 
d) atuar junto às esferas dos Governos Federal e Estadual, a fim de implementar a política de segurança pública no 
Município; 
e) apresentar sugestões para o aperfeiçoamento da legislação pertinente; 
f) encaminhar aos órgãos competentes avaliações periódicas sobre as necessidades relativas à segurança pública; 
g) fiscalizar e acompanhar as ações do Poder Público na área de segurança.(inciso XIV acrescentado pelo art. 2º da 
Resolução 5/02) 
XV - Da Comissão Extraordinária Permanente da Mulher: 
a) receber, avaliar e proceder investigações e denúncias relativas às ameaças dos interesses e direitos da mulher; 
b) fiscalizar e acompanhar programas governamentais e não-governamentais de políticas públicas para as mulheres e 
relativos aos interesses e direitos da mulher; 
c) colaborar com entidades nacionais, internacionais que atuem na defesa dos interesses e dos direitos da mulher; 
d) trabalhar em conjunto com a Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, bem 
como junto às Comissões Permanentes Extraordinárias da Juventude, Idosos e Criança e Adolescente na defesa dos direitos 
da mulher, quando houver ameaças à violação dos direitos da mulher nas diferentes fases de sua vida; 
e) pesquisar e estudar a situação das mulheres no Município de São Paulo.(inciso XV acrescentado pelo art. 2º da 
Resolução.5/03) 
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Todas elas seguem obedecendo aos mesmos moldes de representação 

partidária, formação e regras das comissões permanentes, porém, não são 

consideradas para efeito de representação numérica, sendo que os Vereadores 

integrantes dessas comissões podem também fazer parte das comissões 

permanentes.  

As comissões temporárias estão previstas no Capítulo III do Regimento 

Interno e constituídas para estudos, para representação social e para 

investigação ou inquérito. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) , pode ser instituída pela 

Câmara Municipal de São Paulo para apurar fato determinado ou denúncia de 

interesse local, para investigar irregularidades tanto do Legislativo como do 

Executivo, sempre que a investigação exigir poderes de investigação próprios das 

autoridades judiciais. Sua instalação deve ser feita em até 15 (quinze) dias após o 

protocolo do requerimento, sob pena de extinção.  

Seu funcionamento não deve ser superior a 90 (noventa) dias, além da 

necessidade de posterior publicação do conteúdo de seu relatório no prazo de 15 

(quinze) dias, prorrogável uma única vez por igual período, igualmente sob pena 

de extinção automática.442 Seus poderes são semelhantes aos estabelecidos na 

                                            
442 RI - Art. 90 - As Comissões Parlamentares de Inquérito são as que se destinam à apuração de fato determinado ou 
denúncia, em matéria de interesse do Município, sempre que essa apuração exigir, além dos poderes das Comissões 
Permanentes e que a elas são igualmente atribuídos, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. 
Art. 91 - As Comissões Parlamentares de Inquérito serão criadas mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos membros da 
Câmara, para apuração de fato determinado, em prazo certo, adequado à consecução dos seus fins, sendo suas conclusões, se 
for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 
§ 1º - O requerimento a que alude o presente artigo admite pedido de preferência para alterar a ordem de apresentação, que será 
votado no Prolongamento do Expediente e aprovado por maioria absoluta. 
§ 2º - Poderão funcionar na Câmara até 05 (cinco) Comissões Parlamentares de Inquérito, que serão instaladas da seguinte 
forma: 
I - 02 (duas) concomitantemente, nos termos do "caput" deste artigo; 
II - 03 (três) em caráter excepcional e por motivo relevante, mediante deliberação em Plenário pela maioria absoluta dos 
Vereadores. 
§ 3º - Aprovado o requerimento mencionado no parágrafo anterior, no Prolongamento do Expediente da Sessão Ordinária 
subseqüente serão apreciados os requerimentos remanescentes de constituição das Comissões Parlamentares de Inquérito, 
dentro do limite deliberado. 
§ 4º - A Comissão Parlamentar de Inquérito funcionará na sede da Câmara, sendo permitida a realização de diligências 
externas.(redação dada pela Resolução 10/03) 
Art. 92 - No interesse da investigação, as Comissões Parlamentares de Inquérito poderão: 
I - tomar depoimento de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso; 
II - proceder a verificações contábeis em livros, papéis e documentos de órgãos da administração direta, indireta, fundacional 
e, por deliberação do Plenário, do Tribunal de Contas do Município; 
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Carta da República e suas conclusões têm valor apenas informativo para os 

processos que dela advierem. 

A Comissão de Representação tem por finalidade representar a Câmara 

em atos externos, e são constituídas por deliberação da Mesa, do Presidente ou a 

requerimento subscrito, no mínimo, pela maioria absoluta. Será sempre presidida 

pelo primeiro de seus signatários quando dela não faça parte o Presidente.443 

Já a Comissão de Estudo será constituída com a finalidade de apreciação 

de problemas municipais cuja matéria exija. Entretanto, para sua instalação 

depende do pronunciamento de pelo menos dois presidentes de comissões 

permanentes, sobre o mérito, relativo à sua conveniência e oportunidade. Sua 

aprovação depende da maioria absoluta em Plenário e seu funcionamento é de 

até 60 (sessenta) dias improrrogáveis.444 

                                                                                                                                    
III - requerer a intimação judicial ao juízo competente, quando do não comparecimento do intimado pela Comissão, por duas 
convocações consecutivas. 
Art. 93 - O requerimento de formação de Comissão Parlamentar de Inquérito deverá indicar, necessariamente: 
I - a finalidade, devidamente fundamentada; 
II - o número de membros; 
III - o prazo de funcionamento, será de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual 
período.(redação dada pela Resolução 10/03) 
§ 1º - A Comissão que não se instalar e iniciar seus trabalhos dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias estará 
automaticamente extinta. 
§ 2º - A Comissão, devidamente instalada, poderá , a critério de seus membros, desenvolver seus trabalhos no período de 
recesso parlamentar. 
Art. 94 - A designação dos membros das Comissões Parlamentares de Inquérito caberá ao Presidente da Câmara, 
assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária, além de pelo menos 1 (um) membro de cada 
Comissão Permanente competente. 
Parágrafo único - O Presidente da Comissão será sempre o primeiro signatário do requerimento que a propôs. 
Art. 95 - A Comissão Parlamentar de Inquérito elaborará relatório sobre a matéria, votando-o e enviando-o à publicação, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias após a conclusão de seus trabalhos, respeitado o disposto no artigo 93, III e no artigo 97, 
parágrafo único deste Regimento Interno.("caput" do art. 95 alterado pela Resolução 12/01) 
Parágrafo único - O Presidente da Comissão deverá comunicar, em Plenário, a conclusão de seus trabalhos, mencionando o 
encaminhamento do respectivo relatório para publicação. 
Art. 96 - Sempre que a Comissão Parlamentar de Inquérito julgar necessário consubstanciar o resultado de seu trabalho numa 
proposição, ela a apresentará em separado, constituindo seu relatório a respectiva justificação. 
Art. 97 - Se a Comissão deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, salvo se o 
Plenário houver aprovado, em tempo hábil, prorrogação de seu prazo de funcionamento, a requerimento de membro da Comissão. 
Parágrafo único - Só será admitido um pedido de prorrogação na forma do presente artigo, não podendo o prazo ser superior 
àquele fixado originariamente para seu funcionamento. 
443 RI -  Art. 98 - As Comissões de Representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos, e serão 
constituídas por deliberação da Mesa, do Presidente ou a requerimento subscrito, no mínimo, pela maioria absoluta dos 
membros da Câmara, independentemente de deliberação do Plenário. 
Parágrafo único - A designação dos membros será de competência do Presidente da Câmara e, quando constituída a 
requerimento da maioria absoluta, será sempre presidida pelo primeiro de seus signatários, quando dela não faça parte 
o Presidente da Câmara 
444 RI - Art. 99 – A Comissão de Estudos será constituída, mediante aprovação da maioria absoluta, para apreciação de 
problemas municipais cuja matéria exija que, pelo menos, duas Comissões Permanentes pronunciem-se sobre o mérito. 
§ 1º - Os Presidentes das Comissões Permanentes definirão o número de componentes, designando, para integrá-la, pelo 
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Apenas serão admitidas a criação de comissões especiais nos casos 

expressos, descritos no Regimento Interno e, no que couber, a elas aplicam-se as 

disposições regimentais relativas às comissões permanentes e temporárias. 

                                                                                                                                    
menos 1 (um) membro titular de sua Comissão. 
§ 2º - O prazo de seu funcionamento será de 60 (sessenta) dias, improrrogáveis. 
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CAPÍTULO V - O PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 
Forças em conflito, que lutam por interesse opostos, dão origem a 
normas e situações jurídicas, que podem representar a dominação de 
alguns ou a conquista de muitos. Homens e mulheres, classes, grupos, 
povos e nações são participantes desse movimento gerador de Direito 
concreto e vivo, que rege efetivamente a vida social 

André Franco Montoro445 

 

Atualmente a realidade social e econômica passou a ser vista como um 

objeto sobre o qual deve incidir a ação transformadora do poder público. Ao 

contrário do que sucedia ao tempo do Estado liberal, quando era escassa a 

intervenção pública na sociedade.  

A forma de encarar o papel do Estado nos moldes atuais resultou na 

enorme expansão das suas intervenções na esfera da liberdade e da propriedade 

dos indivíduos. O Poder Público assumiu a função de promotor das mais variadas 

iniciativas no campo social e econômico, exigindo dos particulares, o ajustamento 

de suas condutas às finalidades coletivas. 

A proliferação das intervenções estatais é decorrente de razões ideológicas 

e tecnológicas as quais trouxeram como conseqüência o agravamento das 

limitações à liberdade e a propriedade. Especialmente em decorrência do 

desenvolvimento tecnológico tornou-se inevitável o nascimento de um novo 

sistema de regulação, organização e fiscalização dos comportamentos, em razão 

do adensamento populacional nos grandes conglomerados urbanos. 

Todas essas modificações alteraram fundamentalmente o equilíbrio do 

relacionamento entre Poder Legislativo e Executivo pois, mais do que o 

Legislativo para enfrentar essas mudanças, fez-se necessário um Executivo ágil e 

de grande aperfeiçoamento técnico. Portanto, com o fortalecimento do Poder 

Executivo a Administração veio a ganhar um relevo excepcional e o Executivo -

                                            
445 MONTORO, André Franco. “Uma visão crítica do direito”, In: Revista Informação Legislativa, ano 32, 
n.126, 1995, p.5-8.  
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sucessor do Rei em Montesquieu - recuperou, em larga medida, os poderes que 

antes da tripartição, nas mãos dos reis se encontravam. 

Diante deste fenômeno do agigantamento do Estado, a Administração 

passou a intervir avassaladoramente na vida dos seus cidadãos de forma que a 

resposta adequada e natural a esta intervenção é a necessidade de equilibrar as 

forças públicas e privadas, assegurando a presença do cidadão no circuito 

formativo das decisões que irão atingi-los. 
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5.1- Processo Legislativo e Procedimento 

A etimologia da palavra processo, significa “marcha avante”, 

“caminhada”,.Ë proveniente do latim, “procedere”, “seguir adiante,” e exatamente 

por isso foi por muitos anos confundido com a simples sucessão de atos 

processuais. Mas foi Oscar Von Bulow 446 em 1868, quem percebeu e alertou a 

doutrina de que há no processo, uma força que motiva e justifica a prática de atos 

de procedimento, interligando os sujeitos processuais. 

Processo e procedimento, não se confundem, pois procedimento 

precariamente definindo, é o rito e é realizado no interior do processo, para 

viabilizá-lo. Já o processo: "implica, além do vínculo entre atos, vínculos jurídicos 

entre os sujeitos, englobando direitos, deveres, poderes, faculdades, na relação 

processual" conforme reza Odete Medauar.447  

Portanto, num determinado processo têm de ser considerados, além do 

próprio movimento e da sua forma (procedimento), o agente (quem produz o 

movimento), o móvel (aquilo que é movido) e a intenção do movimento (o fim para 

que ele tende).448  

Processo é conceito que transcende o Direito Processual. Sendo 

instrumento para o legítimo exercício do poder. Está presente em todas as 

atividades estatais (processo administrativo, legislativo) e mesmo não-estatais 

(processos disciplinares dos partidos políticos ou associações, processos das 

sociedades mercantis para aumento de capital etc.).449 

Terminologicamente é muito comum à confusão entre processo, 

procedimento e autos. Mas, como se disse, procedimento é o mero aspecto 

formal do processo, não se confundindo conceitualmente com este; autos, por sua 

                                            
446 Sendo essa inclusive a fundamentação da sua Teoria Concreta do Direito de Ação,ou seja, essa teoria,em 
breves palavras, afirma que os atos decorrentes da relação processual entre sujeitos possuem vínculos de 
interligação na prática processual.  
447 MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução.São Paulo: RT, 2004, p.78. 
448  SPOESSER, Andyara Klepstock. Direito Parlamentar: processo legislativo. São Paulo: ALESP, 2000. p. 
49. 
449 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Candido Rangel; GRINOVER, Ada 
Pellegrini.Teoria Geral do Processo , 11 ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p.278. 
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vez, são a materialidade dos documentos em que se corporificam os atos do 

procedimento. Assim, não se deve falar, por exemplo, em fases do processo, mas 

do procedimento; nem em “consultar o processo” mas os autos. Na legislação 

brasileira, o vigente Código de Processo Civil é o único diploma que se esmerou 

na precisão de linguagem.450 

Assim sendo, o processo é uma entidade complexa, podendo ser encarado 

sob o aspecto dos atos que lhe dão corpo e da relação entre eles (procedimento) 

e igualmente sob o aspecto das relações entre os sujeitos (relação processual): a 

observação do fenômeno processo mostra que, se ele não pode ser confundido 

com o mero procedimento (como fazia a doutrina antiga), também não se exaure 

no conceito puro  e simples de relação jurídica processual.451 

No tocante ao processo legislativo, existe uma polêmica na doutrina italiana 

bem como em países do continente europeu dentre os quais Espanha e Portugal. 

Os publicistas entendem que o termo ‘processo’ é mais apropriado ao 

procedimento jurisdicional, e têm dado preferência à expressão ‘procedimento 

legislativo’. 

Discorrendo sobre o assunto, Stefano Maria Cicconetti esclarece que na 

doutrina italiana452: 

A teoria do procedimento desenvolveu-se sobre tudo a partir da doutrina 
administrativa, mesmo se esta, muito antes de ter qualquer relação com 
a atividade da Administração pública, nasceu no terreno da função 
jurisdicional, onde exigências particulares de garantias de posições 
jurídicas subjetivas impunham-lhe uma articulação específica, 
positivamente formalizada no ‘processo’. Todavia, enquanto que a 
abordagem da doutrina processual, assim como, sucessivamente, da 
doutrina constitucional, foi por muito tempo delineada em chave 
descritiva e exegética do dado do direito positivo, a ciência do direito 
administrativo dirigiu-se primeiramente para uma definição do 

                                            
450 CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira. O devido processo legal e a razoabilidade das leis na nova 
Constituição do Brasil, 2a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989,p.270. 
451 Ele vai caminhando do ponto inicial (petição inicial) ao ponto de chegada (sentença de mérito no processo 
de conhecimento; provimento de satisfação do credor, na execução), através de uma sucessão de posições 
jurídicas que se substituem gradativamente, graças à ocorrência de fatos e atos processuais praticados com 
obediência aos requisitos formais estabelecidos em lei guardando entre si determinada ordem de sucessão. 
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Candido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini.Teoria 
Geral do Processo, 11ª edição. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 289). 
452 ROSSET, Patrícia. A lei ordinária na Constituição Federal de 1988. Dissertação de Mestrado apresentada na 
Universidade Federal do Paraná , Curitiba , 2004. 
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‘conceito’de procedimento, entendido como fenômeno unitário 
estruturalmente autônomo. (...) Essencial passagem de tal elaboração 
aparece, sem dúvida, o afirma-se da teoria formal do procedimento, 
assim definida em contraposição à teoria substancial precedente. Se 
esta última, considerando a série de procedimentos como sendo 
unitariamente constitutiva do efeito adstrito ao ato final, reconduzia o 
fenômeno do procedimento na categoria do ato (o ato-procedimento), a 
abordagem formal, por sua vez, dedica-se não mais à série material de 
atos que se seguem na dinâmica que leva à adoção do ato terminal, mas 
sim no modo pelo qual se dá o seguirem destes atos, com relação, 
portanto, aos vínculos internos que junta o conjunto de atos.453 

Nesse mesmo sentido, Canotilho define também como procedimento 

legislativo: 
Designa-se por procedimento legislativo a sucessão de atos (ou de 
fases, consoante a posição doutrinal respeitante à natureza de 
procedimento) necessários para produzir um ato legislativo. A lei é o ato 
final do procedimento. (...) Deste modo, o procedimento legislativo é um 
complexo de atos, qualitativa e funcionalmente heterogêneos e 
autônomos, praticados por sujeitos diversos e dirigido à produção de 
uma lei do Parlamento. Noutros termos: (...) o modo ou inter segundo o 
qual se opera a exteriorização do Poder Legislativo. 454 

Conforme exposto a doutrina tem se preocupado em diferenciar os termos 

processo e procedimento. Como já há muito defendido pacificamente pela Teoria 

Geral do Direito455.Já Jorge Miranda456, utiliza-se dos dois vocábulos, dizendo que 

a lei “resulta de uma sucessão de actos de vária estrutura e relativamente 

                                            
453 CICCONETTI, Stefano Maria. Tradução livre feita por ROSSET, Patrícia. A lei ordinária na Constituição Federal de 
1988. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade Federal do Paraná,  Curitiba, 2004. No original lê-se: “È 
noto – ed in questa sede basterano pertanto soltanto pochi cenni – che la teoria del procedimento è stata sviluppata 
soprattutto dalla dottrina ammnistrativistica, anche se essa, ben prima che con riferimento all’attività della Pubblica 
amministrazione, nacque sul diverso terreno dell’esercizio della funzione giurisizionale, ove particolari esigenze di 
garanzia di posizioni giuridiche soggettive imponevano una specífica articolazione, positivamente formalizzata nel 
‘processo’. Tuttavia, mentr l’approccio della dottrina processualistica, cosi come successivamente di quella 
costituzionalistica, è stato per lungo tempo impostato in chiave descrittiva ed esegetica del dato di diritto positivo, la 
scienza del diritto amministrativo si è per prima posta sulla via di una definizione del ‘concetto’di procedimento, inteso 
quale fenomeno unitario e strutturalmente autonomo. (...) Essenziale passaggio di tale elaborazione appare senza dubbio 
l’affermasi della c.d. teoria formalistica del procedimento, definita tale, in contrapposizione alla pecedente teoria 
sostanzialistica. Se tale in contrapposizione alla precedente teoria sostanzialistica. Se quest’ultima, considerando la 
serie procedimentale come unitariamente constitutiva dell’effetto ascritto all’atto finale, riconduceva il fenomeno del 
procedimento nella categoria dell’atto (l’atto-procediento), l’impostazione formalistica, invece, concentra l’attenzione 
non già sulla serie materiale di atti che si susseguono nella dinamica che porta all’adozione dell’atto terminale, ma 
piuttosto sul modo del loro susseguirsi, con riguardo, quindi, ai nessi intenti che legano insiene gli atti predetti”. (In 
CICCONETTI, S.Maurizio. Le fonti del diritto, Torino: G. Giappichelli, 1997,v.1.p.153). 
454 CANOTILHO, Jose Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 5.ed. Coimbra: Almedina, 2002, p. 863. 
455 COLLUCCI, Maria da Gloria; ALMEIDA PINTO, José Mauricio. Lições de Teoria Geral do Processo, Belo 
Horizonte: Juruá, 1997. 
456 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional: actividade constitucional do Estado. Coimbra: Coimbra Ed., 
1997,p.236. 
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autônomos encadeados para um fim; corresponde ao momento conclusivo desse 

‘processo’ ou ‘procedimento’”.457 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho manifesta que há dificuldades para 

conceituar o processo legislativo458, e argumenta que a própria Constituição, quando 

dispõe sobre a matéria, criou tal celeuma: “faltou à constituinte, segundo tudo indica, 

uma visão clara da sistemática dos atos normativos, (...) é forçoso reconhecer que 

esta sistematização não é simples” 459, um conceito deve ser adotado. 

Para Nelson de Sousa Sampaio, sob o ângulo da significação jurídica mais 

usual: 

O processo legislativo é uma espécie do gênero amplo do direito 
processual, também chamado adjetivo ou formal para distinguí-lo do 
direito substantivo ou material. É o direito processual - em toda a sua 
amplitude – que revela o caráter dinâmico do ordenamento jurídico. Por 
ele, o direito regula a sua própria criação, estabelecendo as normas que 
presidem à produção de outras normas, sejam normas gerais ou 
individualizadas. (...) Quando se trata de normas que regulam a 
produção – criação, modificação ou revogação – de normas gerais, 
temos o processo legislativo . 460 

 

Esclarece ainda José Lara Mesquita: 

Não se há de negar que em qualquer processo – na acepção da nova 
doutrina – há interesses diferentes dos que nele participam. Mas nem 
sempre contraditórios. Assim, na estrutura do processo devem ser vistos 
dois ou mais sujeitos, com fins diferentes,  mas convergentes, envolvidos 

                                            
457 Devemos nos filiar à corrente que defende o uso da expressão "processo", sendo que "procedimento",entendemos ser 
um conjunto de formalidades pelas quais devem ser observadas.Já, a prática de certos atos é rito e, se desenvolve dentro 
de um determinado processo. 
458 Na linguagem comum, as expressões Processo legislativo e procedimento legislativo designam igualmente e de forma 
genérica as vicissitudes da produção de leis.Entre os politólogos, entre os juristas, se vai, ao invés, consolidando a idéia 
de atribuir à primeira expressão o significado convencional de fenômeno dinâmico da realidade social, que se 
caracteriza por uma concatenação de atos e de fatos não necessariamente disciplinadas pelo direito, começando com a 
“demanda” da lei e terminando com a “decisão” da lei ou com a “rejeição” da “demanda”(Predieri). Pelo que toca à 
segunda expressão, é incontestável que ela indica uma seqüência juridicamente preordenada de atividades de vários 
sujeitos na busca de um determinado resultado; a formação ou a rejeição da lei. Donde se segue que o Processo 
legislativo (bastante mais complexo)  abrange o procedimento legislativo (iter legis), entendido como uma parte de tal 
processo que está sujeita a normas do ordenamento positivo. ( BOBBIO,Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política; tradução Carmen Varriale....(et al.);coord.da tradução João Ferreira; 5 ed.- Brasília: 
UNB: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2000, p.966).  
459  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves . Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 160. 
460 SAMPAIO, Nelson de Souza. O Processo Legislativo. 2.ed.rev. e atual. Por Uadi Lammêgo Bulos. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1996, p.95. 
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numa pluralidade necessária e ordenada de atos e situações jurídicas, 
indispensáveis à edição de um ato maior final.461 

Não se pode falar, porém, em processo na doutrina brasileira, sem fazer  

referencia à Constituição, pois é inegável o paralelo existente entre a disciplina do 

processo e o regime constitucional em que o processo se desenvolve.O Direito 

Processual como ramo do Direito Público, tem suas linhas fundamentais traçadas 

pelo Direito Constitucional, que fixa as estruturas dos órgãos jurisdicionais, 

garante a distribuição da Justiça e a efetividade do Direito objetivo, além de 

estabelecer alguns dos princípios processuais. 

Entretanto, as discussões em torno de denominar, processo legislativo ou 

procedimento legislativo, referem-se à necessidade que há no processo de se ter 

três ações ao mesmo tempo: autor, réu e juiz; petição inicial, resposta do réu e 

sentença, etc., obtendo sempre dois interesses e uma decisão, para alguns desta 

forma não existiria tais segmentos no processo legislativo por isso o mesmo deve 

ser tratado como procedimento.  

Vislumbrar dúvidas quanto ao uso do conceito processo legislativo é o 

mesmo que não admitir que forças atuem dentro de cada fase de seu 

procedimento. Quando na verdade processo refere-se ao movimento dirigido para 

diante e procedimento é a forma como isso irá ocorrer.462 

Comentando sobre essa utilização pela Constituição brasileira, Hilda de 

Souza entende que: 

(...) parece não haver impropriedade na opção terminológica 
constitucional, conferindo à discussão um caráter mais ‘bizantino’ que 
propriamente técnico-jurídico, especialmente se levarmos em conta a 
ocorrência da posta ambigüidade terminológica em sistemas 
constitucionais estrangeiros.463 

                                            
461 MESQUITA, José Lara. “Processo Legislativo” In: Revista da Faculdade de Direito UFMG – 
Universidade de Minas Gerais: Belo Horizonte. pp. 485-486. 
462 CLÈVE, Clemerson Merlin. A atividade legislativa do Poder Executivo. 2ª edição revista atualizada e 
ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
463 SOUZA, Hilda de. Processo Legislativo: linhas jurídicas essenciais. Porto Alegre: Sulina, 1998.p. 51. 
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O exercício da função legislativa é muito similar em seu desenvolvimento 

geral, à estrutura de procedimentos de ação dos poderes públicos que adotam o 

regime democrático, como Paloma Biglino Campos esclarece que: 

Apesar da noção de procedimento ser geral para o direito público, não 
cabe afirmar que a finalidade dos mesmos seja idêntica na atuação de 
todos os órgãos do Estado. Eis aqui,  podendo analisar como a doutrina 
considera que a finalidade do procedimento administrativo é garantir os 
direitos dos administrados e assegurar a pronta e eficaz satisfação do 
interesse geral. Por sua vez, o procedimento judicial tem que averiguar a 
verdade e satisfazer as pretensões das partes. Entre ambos os tipos de 
procedimentos destacam, como finalidade comum, assegurar os direitos 
dos cidadãos, tanto um como o outro, cumprem outras missões conexas 
com esta, como são conseguir a eficácia da atuação da Administração e 
a proteção do ordenamento jurídico.464  

José Afonso da Silva, por sua vez, aponta que processo legislativo é “um 

conjunto de atos preordenados visando à criação de Direito. Esses atos são: (a) 

iniciativa legislativa; (b) emendas; (c) votação; (d) sanção e veto; (e) promulgação 

e publicação”.465 E como procedimento legislativo “o modo pelo qual os atos do 

processo legislativo se realizam, (...) é o que na prática se chama de tramitação 

do projeto. No sistema brasileiro, podemos distinguir (1) procedimento legislativo 

ordinário; (2) procedimento legislativo sumário; e (3) procedimento legislativo 

especial”, colocando de forma clara a distinção existente entre os dois 

institutos.466 

Observa-se, contudo, que o Poder Legislativo, tal qual no processo 

judiciário ou no processo administrativo, diz respeito à formação de uma 

                                            
464 BIGLINO, Paloma. Tradução livre feita por ROSSET, Patrícia: In: A lei ordinária na Constituição Federal 
de 1988. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. No 
original lê-se: “El efecto, aunque la noción de procedimiento es general para el derecho público, no cabe 
afirmar que la finalidad del mismo sea idêntica em la actuación de todos los órganos del Estado. Hemos 
podido analizar como la doctrina considera que la finalidad del procedimiento administrativo es garantizar 
los derechos de los administrados y asegurar la pronta y eficaz satisfacción del interes general. A sua vez, el 
procedimiento judicial tiende a averiguar la verdad y sasfacer las pretensiones de las partes. Entre ambos 
tipos de procedimiento destaca, como finalidad común, la de asegurar los derechos de los ciudadanos, 
aunque tanto el uno como el outro cumplen otras misiones conexas com éstas, como son conseguir la eficácia 
em la actuación de la Administración y la protección del ordenamiento jurídico.” (BIGLINO CAMPOS, 
Paloma. Los vícios en el procedimiento legislativo. Madrid: Centro de Estúdios Costitucionales, 1991, p. 57). 
465 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 526. 
466 Ibidem, p.201. 
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verdadeira relação jurídica complexa, onde ao direito de um dos agentes 

corresponde a obrigação do outro467.  

Outro aspecto referente ao processo legislativo diz respeito à sua 

classificação, quanto às formas de organização política do Estado e foi a 

elaborada por Nelson de Sousa Sampaio.468 Ele o classifica em: autocrático, que 

se caracteriza por ser a expressão do próprio governante; em direto, porque 

decorre da discussão e votação pelo próprio povo; em representativo ou indireto, 

aquele no qual as leis são elaboradas por representantes legitimamente eleitos 

pelo povo; e, por fim, em semi-direto o que diz respeito aquele em que as leis são 

elaboradas por representantes legitimamente eleitos pelo povo, mas 

posteriormente submetidas ao referendum ou ao plebiscito.  

Esse último se traduz no mais complexo de todos, pois conjuga quanto à 

concretização da lei, a vontade do órgão representativo e do eleitorado, e 

segundo Celso Ribeiro Bastos, “os instrumentos desse processo, são uma 

tentativa de dar mais materialidade ao sistema indireto. É tentar reaproximar o 

cidadão da decisão política, sem intermediário”.469  

 

  

                                            
467 Apresentando uma proposição legislativa à Mesa, por exemplo, os outros têm direito à manifestação do 
órgão sobre ela, assim como têm direito à manifestação das Comissões e do Plenário; da mesma forma, 
manifestando-se o Legislativo sobre a proposição, passa ele – órgão legislativo – a ter, por sua vez, direito à 
manifestação do órgão executivo, sob a forma de sanção ou veto. Assim como ao órgão executivo, 
manifestando seu veto, tem direito a uma deliberação definitiva do Legislativo sobre o assunto. 
(SPROESSER, Andyara Klopstock. Direito parlamentar: processo legislativo. São Paulo: Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo, Secretaria Geral Parlamentar, 2000. p. 52.). 
468 SAMPAIO, Nelson de Souza. O Processo Legislativo. 2ª edição revista e atualizada por Uadi Lammêgo 
Bulos. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 35 e ss. 
469 BASTOS, Celso Ribeiro. Manual de Direito Constitucional. 20ª edição. revista e atualizada. São Paulo: 
Saraiva. 1996. p. 272. 
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5.2 – O processo Legislativo Municipal 

A finalidade precípua de toda lei há de refletir como valor último, a 

Justiça.470 O processo legislativo clássico, como já dito, foi concebido exatamente 

para que a justiça e,não a vontade arbitrária do governante  prevalecesse na 

definição das leis. 

Assim, podemos afirmar que, o processo legislativo não foi concebido para 

que o Estado criasse o direito, mas para que o Estado declarasse o direito, 

eliminando dúvidas e incertezas e, portanto, afastando a insegurança jurídica. 

Todavia, segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, por sua própria dinâmica, 

esse processo levou o Estado, de certo modo, a criar o direito.471 

Por vezes, o objetivo do processo legislativo consiste na positivação do 

direito estatal, com o fim de, ao criar a lei, sintetizar as divergências e as 

contradições das facções do parlamento; portanto, diferenças ocorrem e são 

particulares do processo legislativo, que derivam das características próprias do 

órgão em que se desenrola e da norma que resulta do seu desenvolvimento.  

As fontes que norteiam e disciplinam o processo legislativo se encontram 

nos princípios estabelecidos na própria Constituição e nos regulamentos 

parlamentares, enquanto as dos processos administrativos e judiciários estão na 

própria lei.  

A reserva de regulamentação parlamentar traz peculiaridades no processo 

legislativo que não ocorrem nos procedimentos administrativos e judiciais, quais 

seja, cabe aos próprios órgãos que exercitam a função legislativa, a competência 

exclusiva de fixar as regras de seu exercício; circunstância essa, reforçada pela 

jurisprudência, ao decidir que vícios formais, concernentes de tais regras, 

somente serão objeto de análise quando ocorrer violação direta das normas 

                                            
470 O sentimento de Justiça e, principalmente, como sublinha Recaséns Siches, “o ressentimento contra a 
injustiça é que no fundo gera a norma” (SICHES, Luis Recaséns. Tratado de sociologia. Tradução de João 
Batista Aguiar. 1ª ed. 3ª impressão, Porto Alegre: Editora Globo, 1970). 
471 FERREIRA FILHO. Manoel Gonçalves.Do processo legislativo. 5ª edição revisada, ampliada e 
atualizada. São Paulo:Saraiva, 2002, p.257. 
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constitucionais referentes ao processo legislativo, e não por violação das normas 

dos regulamentos parlamentares.472  

Outra característica que deve ser levada em conta, reside na ausência de 

obrigação jurídica a proceder à fase sucessiva até a sua conclusão, pois tanto o 

exame de um projeto de lei, quanto o que se segue a ele dependem inteiramente 

das escolhas políticas da maioria parlamentar, livres para inibir o projeto, 

deixando-o inscrito na ordem do dia sem discutí-lo, ou melhor, sem que se 

chegue a sua votação final, até que as tratativas de cunho político sejam 

realizadas.  

Por fim, todas as especificidades do processo legislativo conduzem àquela 

que é a característica principal: o de ser, por definição, um processo político 

destinado a produzir atos que são o fruto das escolhas políticas de órgãos 

também políticos, como são as Câmaras, as Assembléias e o Congresso 

Nacional.  

Nessa disputa os partidos, grupos caracterizados pela intenção de tomar o 

poder, lutam entre si, para obter a maioria. Essa disputa impõe ao partido somar 

apoios, o que alcança, encampando diversas pretensões. De fato, impele-os a  

até a suscitar pretensões, despertando desejos latentes e adormecidos. 

A vitória eleitoral atribui o poder ao partido. Pode ele então, tendo-se 

apoderado do Estado, por meio deste estabelecer a lei e assim satisfazer as 

pretensões que encampou, numa medida mais larga da que ordinariamente 

resultaria do livre jogo das forças políticas sociais, onde os interesses diversos se 

mantêm em constante negociação.   

Conseqüentemente, podemos afirmar que o processo legislativo é um 

procedimento disciplinado política e administrativamente, por poucas normas 

inderrogáveis, como as contidas nos artigos da Constituição, e por muitas 

disposições elásticas em sua aplicação, como as contidas nos regulamentos 

                                            
472 ROSSET, Patrícia. A lei ordinária na Constituição Federal de 1988. Dissertação de Mestrado apresentada 
na Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2004 
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parlamentares. A sua tramitação depende muito mais de intenções políticas e a 

sua aplicação, do intérprete da lei.  

De acordo com o princípio federativo473 - art.18 da Constituição de 1988, 

todas as pessoas políticas ali nomeadas têm competência para fazer leis. Nasce aí a 

autonomia legislativa descrita no art.29, caput da mesma Carta e  também, dada a 

tese de simetria, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal, o processo legislativo 

municipal acaba por coincidir com o federal, respeitadas as suas peculiaridades, 

dentre elas, a ausência de adoção de lei delegada e de medida provisória, em razão 

de inexistência de norma decorrente da Constituição Estadual. 

A Câmara Municipal de São Paulo, enquanto Poder Legislativo municipal 

legisla propondo e/ou aprovando projetos relativos ao interesse local, os quais 

devem passar por um procedimento específico, o processo legislativo municipal.  

Assim, o processo legislativo municipal é resultado de um conjunto de atos 

ordenados na forma estabelecida pela Constituição Federal e regulamentos 

municipais especiais. De acordo com seus princípios são destinados a produzir 

normas jurídicas de natureza legislativa local, com tramitação necessária pelo 

Poder Legislativo do Município de São Paulo. 

É a Lei Orgânica do Município de São Paulo, no Título III da Organização 

dos Poderes, em seu Capítulo I, Seção VI, que vem tratar das questões 

                                            
473 Patrícia Rosset afirma que “O Federalismo foi concebido como um mecanismo a fim de evitar a tirania da 
maioria e garantir a unidade em meio à diversidade. Seus idealizadores, Hamilton, Madsison e Jay  
entendiam que várias instâncias e organismos de poder independentes e concorrentes entre si, poderiam 
evitar que o Estado crescesse sobremaneira e oprimisse as minorias.” (ROSSET, Patrícia. A lei ordinária na 
Constituição Federal de 1988. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, 2004) 
          O federalismo é estudado a partir da reflexão sobre formas de Estado. Há dois tipos de Estado: unitário 
e composto. A França é um exemplo de Estado unitário, porque possui um só centro legislativo.  Também o 
são o Chile e o Canadá. (MADISON, J., HAMILTON, A, JAY, J. Os artigos federalistas. Edição integral. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987. Tradução: Maria Luiza X. de A Borges da obra original publicada em 
1787-1788, EUA).Há dois tipos de Estados compostos: confederação e federação. Tal forma de Estado se baseia em 
três princípios, na lição de Clèmerson Merlin Clève: lei da coordenação, regra da participação e o princípio da autonomia 
do Estado-Membro. A lei da coordenação e a regra de participação decorrem do princípio democrático, sendo a primeira 
a relação igualitária entre União e as unidades federadas, e a segunda trata-se da participação estadual no Governo 
Federal (Senado). Quanto ao terceiro princípio, iremos abordar quando da competência legislativa dos entes no 
âmbito da federação.  (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Temas de Direito Constitucional. São Paulo: Editora 
Acadêmica. p. 59-60) 
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referentes ao processo legislativo municipal, elaboração, sanção, veto e 

promulgação, bem como, das competências legislativas referentes ao poder local. 

No plano Municipal, de acordo com a Lei Orgânica do Município de São 

Paulo474, essas normas 475 são as seguintes: as Emendas à própria Lei Orgânica, 

as Leis, as Resoluções e os Decretos Legislativos. 

O projeto de emenda à Lei Orgânica visa alterar essa lei fundamental na 

qual se baseia a organização política do Município. Emenda à Lei Orgânica 

refere-se à espécie legislativa que visa alteração do texto fundamental, atribuída 

ao poder constituinte derivado e suas regras, formam limitação e estão 

estabelecidas na seção VI do capítulo do título I em seu art. 36.476  

Em razão disso, utilizando a analogia diante da simetria federativa 

podemos afirmar que “a Emenda consiste em lei constitucional; uma vez 

promulgada integra a Constituição como norma superprimária”.477 Em outras 

palavras, emenda municipal à lei orgânica, uma vez aprovada, tem força de 

norma superprimária. 

Pode ser proposta pelo Prefeito; por no mínimo, um terço dos membros da 

Câmara ou pelos cidadãos, através de iniciativa popular assinada por no mínimo 

                                            
474 LOMSP “Art. 34 - O Processo Legislativo compreende a elaboração de: I - emendas à Lei Orgânica; II - 
leis; III - decretos legislativos; IV - resoluções.” 
475 Neste contexto, não se deve confundir espécie legislativa com espécies normativas. Jorge Miranda leciona que No 
exercício do poder normativo de que é titular, o Estado tem em vista a produção de regras ou comandos jurídicos que 
podem assumir umas das seguintes formas, de acordo com nível de atuação de o referido poder normativo: - em nível 
constituinte: emendas constitucionais: - em nível legislativo: leis complementares à constituição, leis ordinárias, leis 
delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções: - em nível regulamentar; decreto regulamentar ou 
decreto de execução, decreto autônomo ou independente, portaria, circular, aviso, ordem de serviço (MIRANDA, Jorge. 
Manual de direito constitucional: actividade constitucional do Estado. Coimbra: Coimbra, 1997, p. 44). 
476 LOM - Art. 36 - A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 
II - do Prefeito; 
III - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada por, no mínimo 5% (cinco por cento) dos eleitores do Município. 
§ 1º - A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção. 
§ 2º - A proposta será discutida e votada em 2 (dois) turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 
votações, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, com um intervalo mínimo de 48 
(quarenta e oito) horas entre um turno e outro obrigatoriamente.(Alterado pela Emenda 14/93) 
§ 3º - A emenda aprovada será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. 
§ 4º - A matéria constante de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na 
mesma sessão legislativa. 
477 CLÈVE, Clemerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo. 3ª. edição revisada, atualizada e 
ampliada .São Paulo: Revista  dos Tribunais, 2000, p.68. 
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5% (cinco por cento) dos eleitores do Município. Só é aprovada após dois turnos 

de discussão e votação, quando obtiver, em ambos, voto favorável de dois terços 

dos membros da Câmara. Aprovada, é promulgada no âmbito da própria Câmara.          

Os projetos de resoluções e decretos legislativos, de iniciativa exclusiva da 

Câmara e que só por ela tramitam, destinam-se, os primeiros a disciplinar matéria 

dirigida ao âmbito interno do Legislativo478, os segundos, a regrar matéria privativa 

do Legislativo, com repercussão no exterior dele. São exemplos, em um caso, a 

aprovação do Regimento Interno da Câmara; em outro, a concessão de títulos 

honoríficos e honrarias.  

Os projetos de lei são àqueles voltados à criação de norma de caráter 

geral, fruto da colaboração entre o Legislativo e o Executivo479. No caso da 

iniciativa das leis, a regra geral é elas serem apresentadas, indistintamente, 

dentro de certas condições, seja pelo Chefe do Executivo, seja por membro ou 

órgão do Legislativo, ou mesmo pelos cidadãos, através de iniciativa popular, em 

consonância com o artigo 14 da Constituição Federal.480 

                                            
478 Como Sproesser observa “há, em nosso ordenamento jurídico, dois tipos de resoluções legislativas, que se 
distingue pelos efeitos que produzem, internos ou externos. À que produz efeitos internos são resolução 
legislativa típica, enquanto que as outras são as resoluções legislativas atípicas”. (SPROESSER, Andyara  
Klopstock. Direito parlamentar: processo legislativo. São Paulo: Assembléia Legislativa do Estado de São  
Paulo, Secretaria Geral Parlamentar, 2002, p. 78) 
Sendo assim, resoluções podem ser atos administrativos ou de outra natureza, aprovados pelo Poder 
Legislativo. Quando se refere a ato administrativo, será aquela que irá tratar, dentro de legislativo, de sua 
organização, de seu regimento interno e de sua estrutura administrativa, criando comissões parlamentares de 
inquérito, etc. Assim, a resolução legislativa atípica de efeito externo pode ser aquela que trata da suspensão 
da execução e da lei declarada inconstitucional; autoriza operações externas de natureza financeira. 
Finalmente, não possui qualquer relação com a lei ordinária, nem pela essência da sua matéria, nem pelo 
processo legislativo adotado e, como tal, não pode ser sancionada pelo Presidente, sendo imunes ao veto.  
479“A iniciativa de projeto de lei pressupõe continuamente a observância das competências quanto: em razão 
do titular da iniciativa, em razão da matéria objeto da iniciativa, em razão verticalidade dos entes federados 
(exclusivas e privativa), e por fim, a análise horizontal (exclusivas e privativas) dos três poderes, incluídos o 
Ministério Público e o Tribunal de Contas, em razão da matéria e do titular da iniciativa” (SPROESSER, 
Andyara  Klopstock. Direito parlamentar: processo legislativo. São Paulo: Assembléia Legislativa do 
Estado de São  Paulo, Secretaria Geral Parlamentar, 2002, p. 65) 
480 C.F.- Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, 
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
* Inciso regulamentado pela Lei n.º 9.709, de 18.11.98 
II - referendo; 
* Inciso regulamentado pela Lei n.º 9.709, de 18.11.98 
III - iniciativa popular. 
* Inciso regulamentado pela Lei n.º 9.709, de 18.11.98 
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Como já dito, consiste o processo legislativo em um conjunto de atos 

preordenados visando a criação de normas de Direito. Esses atos são: (a) iniciativa 

legislativa; (b) emendas; (c) votação; (d) sanção e veto; (e) promulgação e 

publicação481 . 

A seqüência procedimental na elaboração da lei ordinária, e que servirá de 

parâmetro para a elaboração das demais espécies normativas, recebe o nome de: 

processo legislativo ordinário. Contemporaneamente, o processo legislativo segue 

as linhas gerais do processo clássico, não mudando sua estrutura básica, sendo 

que, com o tempo, foram inseridos alguns requisitos cujo objetivo era o tornar 

mais rápido o seu processo de produção. 

Os princípios informadores do processo legislativo municipal, como já foi dito, 

estão esculpidos na Constituição, mas no que se refere à parte dinâmica do 

processo legislativo, ou seja, o seu procedimento, aduz José Afonso da Silva que 

“além de alguns princípios estabelecidos na Constituição, seus fundamentos 

jurídicos se encontram disciplinados nos regimentos internos”, das Casas 

Legislativas.482 

Pragmaticamente, esses princípios traduzem-se basicamente em cinco 

requisitos: 1) publicidade; 2) exame prévio das proposições por Comissões 

Parlamentares; 3) oralidade (discussão e votação); 4) separação entre discussão 

e votação; e por fim,  5) unidade da legislatura.483 

O primeiro princípio é o da publicidade dos atos do processo legislativo. É 

de extrema importância uma vez que torna público o exercício da função 

legislativa, através de sessões públicas, divulgação e publicação. 

O segundo se refere à necessidade de apreciação prévia das Comissões 

parlamentares permanentes, previstas para analisar tanto os aspectos: da 

legalidade, constitucionalidade e juridicidade, bem como o caráter meritório da 

matéria.  

                                            
481 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 526. 
482 Ibidem, p. 31. 
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Já o terceiro diz respeito, à oralidade relativa aos atos concernentes à 

discussão e votação. Devem ser, via de regra, externados por meio de articulação 

verbal emitida pela voz.  

O quarto diz respeito à exigência de que somente dará inicio a votação, 

após, encerrada uma discussão satisfatória.  

Por fim, o quinto princípio é o da unidade da legislatura, “que determina a 

desvinculação de mandatos, isto é, a legislatura atual está totalmente 

independente em relação aos fins, objetivos e metas traçados pela anterior”.484 

De maneira geral, o projeto de lei deverá ser escrito de forma clara, 

objetiva, com todos os comandos precisos de direito que pretende inserir na 

ordem jurídica. Para tanto, deverá seguir algumas regras. A primeira delas, óbvia, 

é a gramatical aliada da terminologia jurídica. Em seguida, deverá ater-se à 

finalidade do objeto, pois será dirigido a todos.485 

Toda essa preocupação parte de princípios como o da segurança jurídica, o 

princípio democrático, dentre outros, que denotam a importância de existir uma 

norma de informe toda produção jurídica, com o objetivo de garantir a compreensão 

das normas que estarão resguardando, tutelando as situações jurídicas. 

Pinto Ferreira ressalta que “a técnica legislativa abrange duas fases 

importantes, que se apresentam não só no tocante à iniciativa, elaboração, 

discussão, sanção, promulgação e publicação das leis, como ainda nas 

operações ou no processo operacional em qualquer das ditas fases” 486, e numa 

segunda fase, a apresentação ou de redação. 

                                                                                                                                    
483 GUERRA, Sidney; MERÇON, Gustavo. Direito constitucional aplicado à função legislativa. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 252. 
484 GUERRA, Sidney; MERÇON, Gustavo. Op. Cit. p. 254. 
485 A Lei Complementar Federal nº. 95, de 26/02/98, traz as normas referentes à elaboração legislativa, 
segundo a qual os aspectos técnicos da elaboração das leis (redação, alteração, consolidação) deverão seguir 
uma uniformidade quanto aos aspectos estruturais. 
486 PINTO FERREIRA. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1992. 3º. vol. p. 165.  
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Dessa forma, é necessário que haja uma construção lógica do pensamento 

a ser traduzido no projeto de lei, no qual a ordem das idéias deverá estar de 

acordo com as normas que norteiam a elaboração legislativa. 

Essa construção escalonada contará com três partes: uma preliminar que 

compreenderá a epígrafe, a emenda, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a 

indicação do âmbito de aplicação; uma normativa, que é a substância da lei, na 

qual encontrar-se-á o objeto da lei a ser tratado no primeiro artigo, bem como seu 

âmbito de aplicação, deixando para os demais artigos os desdobramentos deste; 

e uma final que cuidará de aspectos relativos à vigência da mesma e, se for o 

caso, da revogação expressa de leis ou norma anteriores.487 

Toda essa construção possui um começo, um meio e um fim, como acontece 

com uma redação, com um parecer. O que ocorre é que a forma a ser usada é 

especificamente jurídica, contando com os recursos possíveis para através da 

estrutura exposta anteriormente em artigos, se desdobrem em subdivisões e 

composições; enumerados de forma específica, artigos em ordinal até o nono e a 

partir daí em cardinal, e o mesmo ocorre com os parágrafos. Já os incisos são em 

algarismos romanos e itens em arábicos, podendo ser desdobrados em alíneas que 

serão estabelecidas em letras na ordem alfabética.488 

Como se observa, é uma técnica especifica que visa cumprir as principais 

características da lei: clareza, objetividade, compreensão, dentre outras.489 Mas não 

termina aqui, já que é necessário justificar a propositura,ou seja, dar publicidade às 

razões, que levaram a sua apresentação. Ao mesmo tempo, essa justificativa 

ajudará a esclarecer as comissões de mérito do respectivo projeto de lei, motivo pelo 

                                            
487 SOUZA, Hebert. Processo legislativo: linhas jurídicas essenciais.Porto Alegre: Sulina, 1998, p. 57. 
488 Não cabe explicitar aqui todos os dispositivos que constam a redação de uma lei, cabe dizer que a leitura 
da lei que dispõe sobre técnica legislativa é o mínimo que se deve fazer ao pretender elaborar um projeto de, 
além das disposições regimentais que a complementam. 
489 A complexidade e a importância da redação de um projeto de lei impele Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
a lecionar que, para elaborar uma boa lei, é necessário que se domine a técnica jurídica e seu vocabulário, 
citando que no direito comparado, para amparar o Parlamento inglês e o congresso americano, criou-se junto 
a eles um corpo de técnicos e juristas habituados à redação de projetos de lei, para melhorar o nível dos 
textos postos em debate. (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. 5ª edição 
revisada, ampliada e atualizada. São Paulo:Saraiva, 2002,  p.134). 
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qual além do cumprimento do princípio da publicidade, dará ciência aos demais 

pares do Legislativo e auxiliará quando da apreciação da matéria. 

Ocorre, entretanto, que assim como a Constituição Federal, a Lei Orgânica 

paulistana estabeleceu exceções que restringiram significativamente a iniciativa490 

das leis pelo Legislativo. Cite-se, por exemplo, o fato de ser competência privativa 

do Poder Executivo municipal491 a iniciativa de leis que disponham sobre 

organização administrativa e serviço público, como também, a imposição de 

diversas exigências para a participação popular na iniciativa de leis.492 

Após elaborado, o projeto de lei deverá ser apresentado ao órgão 

competente do Legislativo, seguindo normas regimentais, que dará ciência à 

Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo. Nessa fase o projeto de lei 

receberá um número de ordem que visa a identificá-lo conforme a ordem de 

apresentação, para que se torne um processo. 

Posteriormente, todos os projetos são apresentados ao plenário, tornados 

públicos pela leitura e pela publicação em Diário Oficial, sendo então enviados às 

Comissões Permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça é 

                                            
490 Leciona José Afonso da Silva que é, em termos simples, a faculdade que se atribui a alguém ou a algum 
órgão para apresentar projetos de lei ao Legislativo. Em rigor, não é ato de processo legislativo. É conferida 
concorrentemente a mais de uma pessoa ou órgão, mas, em casos expressos, é outorgada com exclusividade 
a um deles apenas (SILVA, Jose Afonso. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
526) 
Para Canotilho são “atos propulsivos do procedimento legiferante. Sua função específica é a de colocar em 
andamento o poder legislativo, fornecendo-lhe o impulso jurídico necessário para a seqüência 
procedimental”. (CANOTILHO, José Gomes.  Direito constitucional e teoria da Constituição. 5.ed. 
Coimbra: Almedina, 2002, p.808) 
Já no dizer de Manoel Gonçalves Ferreira Filho  afirma que a iniciativa não faz parte das fases do processo 
legislativo, resulta da premissa que “embora se use dizer que ela é uma fase do processo legislativo, 
juridicamente não o é, embora politicamente 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” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. .Do processo 
legislativo. 5ª edição revisada, ampliada e atualizada. São Paulo:Saraiva, 2002,  p. 70) 
491 Nesse sentido ver ADIN n.118.997.0/4 – Requerente: Procurador de Justiça do Estado de São Paulo; 
Objeto: Conselho de Representantes – Município de São Paulo – Inconstitucionalidade requerida em face 
dos artigos 54 e 55 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e Lei Municipal n.13.881, de 30/07/2004 , 
sobre suposta ilegalidade relativa à criação e implantação dos Conselhos de Representantes no Município 
paulistano. 
492  LOMSP “Art. 44 - A iniciativa dos cidadãos prevista nos arts. 5º, 36 e 37 desta Lei, será exercida obedecidos os 
seguintes preceitos: 
I - para projetos de emendas à Lei Orgânica e de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, será 
necessária a manifestação de pelo menos 5% (cinco por cento) do eleitorado; II - para requerer à Câmara Municipal a 
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sempre a primeira a estudar o projeto. Faz o controle prévio, através da análise 

de mérito do texto apresentado, manifestando-se por meio de parecer sobre sua 

constitucionalidade e legalidade.  

As outras Comissões, chamadas Comissões de Mérito, opinarão quanto ao 

conteúdo do projeto, em relação às matérias exclusivamente de sua competência. 

Para tanto, sua manifestação diz respeito  a prosperidade ou não, do projeto 

apresentado em face do interesse da coletividade e do conteúdo do texto, em 

relação à matéria de competência da Comissão.  

Durante a tramitação nas Comissões poderão ser realizadas audiências 

públicas, por mandamento legal ou a pedido de entidades e dos cidadãos, para 

manifestação dos especialistas e interessados sobre os projetos em análise. 

Instruído o projeto de lei, na forma regimental, com os pareceres das 

comissões permanentes, estará pronto para a ordem do dia. Entretanto, para ser 

incluso na ordem do dia, dependerá da vontade do Presidente da Casa de inseri-

lo na pauta493, o que via de regra ocorre, após acordo com os líderes das 

bancadas partidárias.  

Somente figurará imediatamente na ordem do dia aqueles projetos que 

tramitam em regime especial, caso urgência. Também pode ocorrer que não seja 

escolhido para figurar na ordem do dia. A reiterada ausência de inserção do 

projeto na ordem do dia trará conseqüências, sendo certo que a principal é a 

possibilidade de arquivamento, ao final de uma legislatura, por exemplo. O que se 

                                                                                                                                    
realização do plebiscito sobre questões de relevante interesse do Município, da cidade ou de bairros, bem como para a 
realização de referendo sobre lei, será necessária a manifestação de pelo menos 1% (um por cento) do eleitorado.” 
493 A pauta consiste em uma lista na qual constam os projetos publicados e aceitos para a tramitação, após 
terem passado pelo crivo da análise das condições necessárias para tal (constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade e regimentalidade), com o fim específico de dar ciência aos outros parlamentares e à própria 
comunidade  que, através destes, poderão emendar ou substituir o projeto de lei.É a pauta que também dá 
ciência quanto aos projetos que estão na ordem do dia para discussão e votação; assim, há uma divisão 
quanto à fase em que se encontra a propositura que fica a disposição dos parlamentares.Nesta divisão 
também estão apartados em ordem de tramitação e de matéria, como por exemplo, matérias em regime de 
urgência que sobrestam a pauta, depois os vetos tramitam em regime de urgência.(ROSSET, Patrícia. 
Patrícia. A lei ordinária na Constituição Federal de 1988. Dissertação de Mestrado apresentada na Universidade Federal 
do Paraná  Curitiba , 2004). 
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verifica é que, somente com o apoio dos líderes, determinadas matérias são 

submetidas à fase de deliberação. 

Enviados ao Plenário, já como conteúdo de pauta, os projetos serão objeto 

de um ou dois turnos de discussão e votação, de acordo com sua espécie, e 

submetidos, conforme a matéria, a diferentes tipos de quorum. 

Inicia-se a discussão do projeto de lei pelo Plenário da Câmara através dos 

debates relativos a todos os aspectos referentes a proposição. Nesta fase a 

maioria dos oradores inscritos, seja para falar a favor ou contra, marcam suas 

posições e tentam convencer os demais pares sobre suas razões.  

Encerrada a discussão, seja pelo esgotamento do tempo estabelecido, seja 

por falta de mais oradores inscritos, inicia-se a votação que é aberta e nominal. 

Posteriormente apuram-se os votos a favor e contra a proposição legislativa 

divulgada em painel público eletrônico. 

Em uma ordem crescente de complexidade e de necessidade de maior 

consenso, os projetos, com base na matéria de que tratam, são então submetidos 

à  aprovação e a votações que exigem número de votos cada vez maior, indo da 

maioria simples até a maioria de dois terços dos membros da Câmara, passando, 

progressivamente, pela maioria absoluta e pela maioria de três quintos. 

Aprovados, os projetos de emenda à Lei Orgânica, de resolução e de 

decreto legislativo serão promulgados pelo próprio Presidente da Edilidade e 

publicados, passando, se houver previsão de vigência imediata, a vigorar em 

seguida. 

Já os projetos de lei, após aprovados são enviados ao Executivo municipal, 

que os sancionará, colocando sua concordância; ou os vetará, explicando os 

motivos jurídicos e de interesse público que o levaram a negar seu aval ao 

projeto. Se o projeto de lei for vetado, total ou parcialmente, ele retornará à 

Câmara, que poderá concordar com o Chefe do Executivo e mandar arquivá-lo, 

ou derrubar o veto em plenário pela votação de maioria absoluta de seus 
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membros e, neste último caso, será promulgado pelo pulso do próprio Presidente 

da Casa. 

Acrescente-se que, seja nas Comissões, seja nas discussões em Plenário, 

poderão ser apresentados, discutidos e aprovados substitutivos ou emendas, em 

outras palavras, propostas alternativas ou pontuais, ao projeto original. 

No caso de aprovação de substitutivo em última votação, esse é que 

seguirá para a sanção ou veto. Entretanto, quando aprovado um projeto de lei 

com emendas, este retornará à Comissão de Constituição e Justiça para nova 

redação, a qual terá o prazo de cinco dias para fazê-lo e posteriormente, devolvê-

lo ao Plenário para nova leitura e aprovação do texto final. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“(...) A culpa foi minha, chorava ela, e era verdade, não se podia negar, 
mas também é certo, se isto lhe serve de consolação, que se antes de 
cada acto nosso nos puséssemos a prever todas as conseqüências dele, 
a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, 
depois as possíveis, depois as imagináveis, não chegaríamos a mover-
nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar.  Os bons e 
os maus resultados dos nossos ditos e obras vão-se distribuindo, supõe-
se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias 
do futuro, incluindo aqueles infindáveis, em que já cá não estaremos 
para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão, aliás, há 
quem diga que isso que é a imortalidade de que tanto se fala(...)”. 

José Saramago494 

Nas palavras de Maria Garcia,  

(...) O que se percebe modernamente, na questão dos Parlamentos, é a 
crise instalada: da representatividade proposta por Sieyès no século 
XVIII e que num largo momento histórico demonstrou-se importante e 
necessária, pouco restou. É patente a descaracterização dos 
Parlamentos, na atualidade, em confronto com a sua origem, o que 
poderia ser um traço até positivo, de atualização e de mudança; perde, 
entretanto, para a inexpressividade e o descompromisso relativamente 
aos outorgantes, às pessoas que se encontram no outro pólo da 
representação formada pelo processo voto/eleição.495 

Por sua vez, Paulo Bonavides afirma que, ”toda crise de representatividade 

é crise de legitimidade”.496 É, entretanto, nessa profunda crise que o Brasil se 

acha imerso, figurando o Parlamento como a instituição mais atingida. 

Assim é que golpes de Estado, os Atos Institucionais, os decretos de força 

recaíram com maior violência sobre o ramo parlamentar da organização política 

nacional, pois ali estava a sede daquilo que deveria ser a mais legítima forma de 

representação da sociedade nos conflitos com o Estado. Se a sociedade ali 

estivesse devidamente representada, o Estado seria meio, e não fim, como tende 

a ser nos sistemas autoritários497. 

                                            
494 SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 84. 
495 GARCIA, Maria. “A democracia e o modelo representativo”. In: Democracia, hoje. Um modelo político 
para o Brasil. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1997, p. 45. 
496 BONAVIDES, Paulo. Política e Constituição: os caminhos da democracia.Rio de Janeiro.Ed. 
Forense,1985, p. 373. 
497 Esse é o título da obra de J. C. Ataliba Nogueira, Editora Saraiva, 1945, excelente estudo, quando conclui: 
“Voltando ao Estado, o seu fim é a segurança dos direitos individuais, da liberdade e da conservação e 
aperfeiçoamento da vida social. (...). Mas mesmo visando ao bem da coletividade o que tem em mira o 
Estado é a tutela e o desenvolvimento da pessoa humana” (p. 149). 
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Numa fórmula ampla, o Parlamento representa a sociedade e o Executivo, 

o Estado. Esta formula é de inspiração liberal assim como também o é a definição 

liberal de democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das 

liberdades individuais. 

Desde que o Estado e sociedade se compuseram com máxima 

conexidade, ultrapassou-se o dualismo postulador de uma forma de 

representação já perempta  cuja superação se faz pelas duas únicas vias 

possíveis: a autoritária, de cima para baixo, pelos governantes, e a democrática 

ou consentida, de baixo para cima, pelos governados. 

Visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e 

competição, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a 

liberdade tende a reduzir-se, de um lado, ao chamado direito de ir e vir e, de 

outro, à competição econômica da chamada livre iniciativa e à competição política 

entre partidos que disputam eleições. 

Em segundo, que há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o 

poder político, defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei garante os 

governos escolhidos pela vontade da maioria. 

Em terceiro, que há uma identificação entre a ordem e a potência dos 

Poderes Executivo e Judiciário para conter os conflitos sociais, estabelecendo 

limites,jurídicos, restritivos e repressivos, para impedir sua explicitação e 

desenvolvimento . 

E, em quarto lugar, que, embora a democracia apareça justificada como 

valor ou como bem, é medida atualmente na prática, pelo critério da eficácia, no 

plano legislativo, pela ação dos representantes, entendidos como políticos 

profissionais, e, no plano do Poder Executivo, pela atividade de uma elite de 

técnicos aos quais cabe a direção do Estado. 

Nessa mesma linha a cidadania é definida pelos direitos civis e a 

democracia se reduz a um regime político eficaz, baseado na idéia da cidadania 

organizada em partidos políticos, e se manifesta no processo eleitoral de escolha 
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dos representantes, na rotatividade dos governantes e nas soluções técnicas para 

os problemas econômicos e sociais.  

Essa concepção da democracia enfatiza a idéia de representação, ora 

entendida como delegação de poderes, ora como governo de poucos sobre 

muitos, no dizer de Stuart Mill.498  

O pensamento clássico social, no entanto, justamente porque fundado na 

compreensão do social como divisão interna das classes a partir da exploração 

econômica e, portanto, como luta de classes, redefiniu, a democracia recusando 

considerá-la apenas um regime político, afirmando, então, a idéia de sociedade 

democrática. 

 Em outras palavras, as lutas dos trabalhadores no correr dos séculos XIX 

e XX, ampliaram a concepção dos direitos que o liberalismo definia como civis ou 

políticos, introduzindo a idéia de direitos econômicos e sociais. Na concepção 

social-democrática, a ênfase recai sobre a idéia e a prática da participação, ora 

entendida como intervenção direta nas ações políticas, ora como interlocução 

social que determina, orienta e controla a ação dos representantes.  

Na concepção liberal, a figura principal é a do indivíduo como portador da 

cidadania civil ou política, vivendo na sociedade civil, determinada pelas relações 

de mercado; na concepção social-democrática, a figura principal é a das formas 

de organização associativa das classes e grupos sociais (sindicatos, movimentos 

sociais e populares).  

Do liberalismo nasceu a concepção de um Estado de Direito, oposto ao 

arbítrio. De sua filosofia emergiu a tese constitucional de organização de poderes. 

As constituições passavam a representar o instrumento jurídico distribuidor e 

disciplinador de competências ao mesmo passo que enunciavam e garantiam os 

direitos humanos fundamentais.  

                                            
498 GARCIA, Maria. Desobediência civil. Direito fundamental. 2ª edição, revista, ampliada e atualizada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004 
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Do consórcio democrático liberal resultaram protegidas as minorias e 

elaboradas as cartas políticas que organizavam juridicamente a participação, cuja 

caminhada prosseguiu até chegar ao Estado social contemporâneo. 

O Brasil opta, em 1988, por uma democracia que se traduz numa síntese 

de convergência tridimensional: a democracia propriamente dita, o Estado de 

Direito e o Estado social. A opção pelo federalismo e pelas autonomias também é 

uma forma de fazer mais democrática a participação na sociedade brasileira, e 

sob esses moldes se consolida o Município. 

O Município enquanto unidade político-administrativa é considerado a 

menor unidade territorial de Federação, cuja criação reflete a base da 

organização político-administrativa da Nação brasileira. Durante a década de 80, 

em decorrência de um processo de mobilização nacional, os Municípios se 

tornaram mais presentes nas decisões nacionais e responsáveis pelas suas 

próprias ações.  

Diversos pensadores desta época chegaram a afirmar que a 

descentralização de poder resultante desta nova Carta que estava por nascer, era 

antes de tudo uma conquista dos Municípios, sendo eles, o berço da perpetuação 

da República e da Democracia, efetivamente, por ser o único nível de governo 

possuidor de respaldo e localização física, ou seja, solo municipal. 

A Constituição Federal de 1988 consolidou significativas inovações para a 

vida municipal, de forma que o Município passou a constituir um dos entes da 

Federação, tratando-o como unidade dotada de autonomia política, administrativa 

e financeira, conforme disposto nos artigos: 18, 29, 31, 156, 158 e 159 da CF e 

expressa na capacidade de poder elaborar a sua própria Lei Orgânica, fugindo 

assim, da tutela dos Estados – Membros, até então considerados  os únicos 

componentes da Federação.  

A Lei Orgânica Municipal traz em seu bojo, além do reconhecimento dessa 

maior autonomia, e da possibilidade de organização administrativa do Município, a 

restauração do Poder Legislativo municipal, definindo a diversificação normativa, 

que não existia nas leis organizacionais outorgadas pelo Estado, reflexo do poder 
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constituinte outorgados aos Municípios pela Constituição Federal de 1988, como 

conseqüência do efetivo exercício do conceito de Estado Democrático de Direito. 

Isso só se tornou possível, em razão do poder outorgado pelo povo ao 

Estado, corroborando com o entendimento de que a teoria política formadora do 

conceito de soberania do Estado contemporâneo está ligada à idéia da 

democracia e da participação popular, pois, quando o Estado imprime seus limites 

na Constituição, cuja legitimidade é reconhecida por todos, certamente não é 

usurpador, mas legítimo depositário da soberania popular. 

O Município tem atualmente a responsabilidade de ordenar o seu 

desenvolvimento social e a garantia do bem estar de seus habitantes, executando 

políticas públicas de ações a serem empreendidas, na consolidação democrática 

do Estado. 

Dessa forma, o aperfeiçoamento da máquina administrativa, a redefinição 

das suas obrigações e encargos e o estabelecimento de políticas públicas 

específicas devem estar sempre presentes na mente do gestor público municipal 

visando o revigoramento das instituições diretas e indiretas para o efetivo 

exercício da soberania local. 

O conceito de administração própria não oferece dificuldade de 

entendimento e delimitação, é a cláusula limitativa dessa administração que exige 

exata interpretação, para que o Município não invada competência alheia e nem 

deixe de praticar atos que lhe são reservados.  

Enfim, é a compreensão precisa do termo “interesse local” que resume a 

discussão, pois “interesse local” não é o interesse exclusivo do Município, não é o 

interesse privativo da localidade. O que caracteriza e define o “interesse local”, 

inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse, sobre o 

exercício de ações públicas, por parte do Município sobre o do Estado ou da 

União. 
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Segundo Sampaio Dória “a ordem pública de um Estado é seu interesse 

peculiar, mas também é o interesse da Nação. Logo, não é privativo do Estado”.499 

Sob tal entendimento provém a idéia de autonomia municipal como faculdade de 

dispor sobre assuntos de seu interesse, através de suas próprias leis que se 

consolida por um governo próprio e pelo uso de sua competência através da auto-

administração.  

Assim sendo, podemos dizer que a autonomia deriva de um direito próprio 

e da delegação de poderes, de toda a forma vale lembrar que é pelo direito 

natural que se reconhece o Município como uma incorporação histórica já 

existente antes do Estado, segundo definição  jus-naturalista. 

Ao tratar do planejamento local, portanto, a Carta de 1988 também previu 

no seu artigo 29500, incisos XII e XIII a participação popular garantida pela Lei 

Orgânica do Município de São Paulo, no artigo 143501.  

Assim, tanto a maior autonomia e valorização do poder do Município, como 

a previsão expressa de participação popular no planejamento dessa unidade da 

federação colaboraram com a construção de condições favoráveis ao 

desenvolvimento dos conselhos de participação popular, como também, dos 

orçamentos participativos.  

                                            
499 SAMPAIO DÓRIA, Antonio Roberto. Direito constitucional tributário e due process of law. Rio de 
Janeiro: Forense, 1986. 
500 C.F. - Art. 29 - O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;* Renumerado de X para XII 
pela Emenda Constitucional n.º 1 de 1992 
XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, 
através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; 
501 LOM - Art. 143 - O Município organizará sua administração e exercerá suas atividades com base num 
processo de planejamento, de caráter permanente, descentralizado e participativo, como instrumento de 
democratização da gestão da cidade, de estruturação da ação do Executivo e orientação da ação dos 
particulares. 
§ 1º - Considera-se processo de planejamento a definição de objetivos determinados em função da realidade 
local e da manifestação da população, a preparação dos meios para atingi-los, o controle de sua aplicação e a 
avaliação dos resultados obtidos. 
§ 2º - Os planos integrantes do processo de planejamento deverão ser compatíveis entre si e seguir as 
políticas gerais e setoriais segundo as quais o Município organiza sua ação. 
§ 3º - É assegurada a participação direta dos cidadãos, em todas as fases do planejamento municipal, na 
forma da lei, através das suas instâncias de representação, entidades e instrumentos de participação popular. 
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A diversidade de instrumentos de participação direta previstos funda-se 

historicamente no fato de que o sistema representativo, fundamental à viabilidade 

da democracia nas sociedades contemporâneas é marcado por limitações que 

muitas vezes distorcem os princípios objetivos democráticos. 

No caso brasileiro, o quadro de limitações é notável, já que agravado pelos 

diversos problemas decorrentes do sistema eleitoral vigente, como é o caso da 

subrepresentação federal dos Estados mais populosos e desenvolvidos, como 

também, a ausência de instrumentos de controle suficientes para a 

responsabilização dos representantes perante o povo. 

 A fragilidade democrática dos partidos políticos, o culto ao personalismo, o 

abuso do poder econômico nas campanhas eleitorais, as práticas do clientelismo 

e da compra de votos, arraigadas na cultura política do país, também contribuem 

para limitar os efeitos do mecanismo da representação.502 

Ainda que o sistema representativo constitua forma necessária e 

imprescindível de participação dos cidadãos na vida pública, ele se completa com 

os institutos de participação direta. Para alguns autores inclusive, essa natureza 

complementar possibilita a correção de certas limitações como as mencionadas 

anteriormente.  

Desse modo, democracia representativa e democracia direta não seriam 

sistemas alternativos e excludentes, mas complementares e compatíveis entre 

si.503 Não obstante a previsão do princípio da democracia semi-direta ou 

participativa, após alguns anos de vigência da Constituição Federal de 1988, sua 

eficácia foi apenas parcialmente verificada.  

Se por um lado, no plano da Administração Pública, constituíram – se 

conselhos para a participação da sociedade nos setores da saúde, educação e 

                                                                                                                                    
§ 4º - Lei disciplinará a realização, a discussão, o acompanhamento da implantação, a revisão e atualização 
dos planos integrantes do processo de planejamento. 
502 BENEVIDES, Maria Victoria. A cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1991. 
503 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia; uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1997 
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principalmente, assistência social, por outro lado, os instrumentos previstos no 

artigo 14 da Constituição Federal de 1988 para o exercício direto do poder 

legislativo pelos cidadãos não foram efetivamente implementados, haja vista que 

nos últimos dezessete anos apenas um único referendo foi realizado, além de um 

plebiscito, esse último, decorrente de expressa determinação do texto 

constitucional. 

No entanto, durante a vigência dessa mesma Constituição, desenvolve-se 

na esfera municipal brasileira, uma forma peculiar de democracia participativa, 

não especificada pelo texto constitucional e que, empregada junto a 

Administração Pública em número crescente de municipalidades, dão origem aos 

chamados Conselhos Populares e Orçamentos Participativos. 

A propósito dos Conselhos de participação populares, Sergio Luís 

Mendonça Alves assevera que esses se perfizeram anteriormente ao texto 

constitucional, sendo, entretanto, inegável o impulso recebido a partir de 1988 no 

tocante à sua normatização infraconstitucional pulverizando assim o 

desenvolvimento destes em diversos setores.504  

 Silvio Caccia Bava505 por sua vez assevera  que, os conselhos surgiram 

por pressão da sociedade, no contexto da Constituição de 88. Podemos, portanto, 

afirmar que eles aparecem como espaços de co-gestão de políticas sociais por 

pressão da sociedade, assim como as políticas sociais na Europa surgiram de 

amplas mobilizações de massa e, não foram iniciativas do Estado. 

Por outro lado, o orçamento participativo também não foi especificamente 

previsto no texto constitucional e não foi regulamentado por lei federal, estadual 

ou municipal. 

Sua fundamentação jurídica está assentada principalmente no principio de 

co-gestão da democracia semi-direta, como também, na Lei Complementar nº. 

                                            
504 ALVES, Sergio Luis Mendonça. “O papel constitucional da sociedade civil na definição de políticas 
públicas”. In: Terceiro Setor Temas Polêmicos 2. São Paulo: Petrópolis, 2005. 
505 BAVA, Silvio Caccia  “O papel constitucional da sociedade civil na definição de políticas públicas”. In: 
Terceiro Setor Temas Polêmicos 2. São Paulo: Petrópolis, 2005. 
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100/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e no Estatuto da Cidade, Lei nº. 

10.257/01. Encontrando respaldo nas Constituições Estaduais e respectivas Leis 

Orgânicas e Planos Diretores. Nele, a função de elaborar o projeto da peça 

orçamentária, originariamente atribuída ao Poder Executivo, passa a ser 

compartilhada com a sociedade civil.  

Ao deliberar sobre as prioridades orçamentárias, o cidadão colabora com o 

poder local na co-gestão comunitária exercendo o verdadeiro mecanismo da 

democracia semi-direta. 

Entretanto, apesar da previsão da Lei de Responsabilidade Fiscal e, mais 

expressamente, do Estatuto da Cidade para a realização de orçamento 

participativo nos Municípios, a instituição dessa prática depende, 

fundamentalmente, da iniciativa do Executivo, que decide por iniciá-lo.  

Embora esses dispositivos constituam diretrizes para as normas gerais a 

serem seguidas por todos os Municípios, sua implementação esbarra na vontade 

política do poder local, que deve, além de determinar a instituição da participação 

popular na elaboração e fiscalização do erário público, realizar uma serie de atos 

administrativos para viabilizar esta experiência, de tal sorte que podemos afirmar 

que, a vontade política do Executivo está não apenas na iniciativa de introduzir a 

pratica do orçamento participativo, mas sobretudo, no empenho de implementar 

tal prática, pois isso significa, do ponto de vista de vários mandatários, abrir mão 

do poder.506 

No mesmo sentido, tais políticas públicas interferem no Poder Legislativo 

local, “aterrorizando” a vereança com o espectro da perda de poder. O 

estabelecimento do espaço público comum para as definições das prioridades e 

participativas orçamentárias, são mecanismos redutores da tradicional prática do 

clientelismo, ou seja, restringem a barganha política para a manutenção da 

                                            
506 BENEVIDES, Maria Victoria. Cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1991, p. 245. 
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governabilidade, pois dispensam as figuras dos vereadores como intermediários 

para a realização de investimentos nas várias regiões das cidades.507 

De qualquer maneira, mesmo ainda sendo tímida a implementação dessas 

políticas públicas pelo Estado, a prática tem possibilitado suprir parte da lacuna de 

eficácia social, verificada pela não implementação dos mecanismos de 

democracia semi-direta, elencados no artigo 14 da Constituição de 1988.  

Ainda que alguns mecanismos tenham maior efetividade, como é o caso 

dos conselhos gestores de políticas públicas municipal, sua estrutura de 

participação se diferencia dos institutos do artigo 14 da CF e do orçamento 

participativo em um aspecto chave: seu caráter setorial,não pois são abertos à 

todos os cidadãos, mas apenas àqueles envolvidos com determinadas áreas da 

ação governamental. 

A identificação dessa peculiaridade não retira a sua importância, todavia, 

dimensiona o fato de que a não realização dos institutos de participação popular 

como o referendo e o plebiscito têm significado a inexistência, na prática, de 

formas de participação direta do povo no exercício do poder, não se atendendo 

assim às exigências constitucionais. 

Portanto, nesse sentido, na esfera municipal, acreditamos que diversos dos 

conselhos e as experiências do orçamento participativo preenchem parte dessa 

lacuna, criando espaços de participação direta do cidadão para o exercício efetivo 

do poder e contribuindo para a consolidação da democracia brasileira. 

  

                                            
507 NOBRE, Marcelo. Participação e Deliberação. São Paulo: Editora 34, 2004. 
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CONCLUSÕES 

 

Primeiramente procurar-se-á, de modo bastante sintético, traçar um 

resumo das observações colhidas ao longo do exame desse trabalho, para em 

seguida, lançar algumas proposições finais. 

 
1) A política,em sua forma clássica inaugurou-se com os atenienses e os 

sofistas,  não era a esfera da verdade, mas da opinião. Os cidadãos reuniam-se 

na pólis para dar e ouvir opiniões, não necessariamente com a intenção de 

apresentar uma verdade, mas que fosse fundamentada no sentido de contribuir 

com uma ação coletiva, capaz de ajudar a suscitar um consenso de interesse de 

todos. 

2) Platão iniciou o ataque à opinião. Para o filósofo, os cidadãos 

movimentam-se no mundo das aparências e não são conhecedores do mundo 

real. Dessa forma, as opiniões desses cidadãos são sempre precárias, pois eles 

não têm acesso a verdadeira essência das coisas, não controlam seus desejos, 

que por conseqüência, interferem no verdadeiro conhecimento. Caberá, dessa 

forma, a condução dos negócios da pólis, aos filósofos, homens virtuosos que 

erradicaram do conhecimento as interferências dos desejos e que, portanto, 

poderão exercer o poder com plenos poderes, sem precisar recorrer a consultas 

que não seja a da sua própria razão. 

3) O poder, desta forma, se funde com o conhecimento científico, e mesmo 

com algumas variáveis, essa máxima irá perpassar boa parte da história 

ocidental. O povo, portanto, com suas opiniões vulgares, falsas, ficará durante um 

bom período quase que inteiramente fora das decisões do poder político. Se ele 

não possui conhecimento, ciência, de nada adiantará ouvi-lo ou estimular sua 

participação nos negócios do Estado. 

4) O Iluminismo, em fins do século XVII irá operar uma pequena 

modificação no conceito de opinião, pois irá denunciar que se o povo vive na 

ignorância é por conta das estruturas de poder terreno que insistem em mantê-lo 

em tal estágio. As luzes da Ilustração pretendem denunciar o erro, a falsa opinião, 
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como uma ignorância motivada por fatores externos e não mais por uma 

operação imprecisa da razão humana. Dessa forma, a autoridade política 

mantém-se por práticas que perpetuam às falsas opiniões, fomentadas pela 

submissão inculcadas pelo poder das instituições terrenas e que ainda não foram 

descobertas pela própria razão. De um erro teórico, a falsa opinião se converte 

em instrumento de dominação. 

5) A legitimidade da autoridade política, segundo Rousseau, passa então a 

depender da opinião em todo o povo e não passa mais a depender de um 

conhecimento científico que diferencia o governante dos governados. Nessa 

esteira das idéias Iluministas repousam o grande projeto de instrução escolar 

visando libertar os homens dos falsos princípios que deixaram a humanidade 

acorrentada em escravidão por longos séculos. Era preciso um grande movimento 

para formar o espírito público, fundando novas estruturas de poder para que os 

tempos de grandeza da humanidade se perpetuassem indistintamente. 

6)  Em nome da opinião pública, os revolucionários franceses do século 

XVIII irão discutir as melhores formas de fundar um novo Estado, próprio para os 

novos caminhos que a humanidade estava trilhando. Nesse período, já 

percebemos o início dos conflitos, que ainda hoje nos fazem indagar, sobre o que 

é a opinião pública, propriamente dita. A pretensão universalista da imprensa, dos 

clubes e sociedades de pensamento da época se faziam então presentes e 

imaginavam poder representar, como um todo, em uma sociedade não estatal. O 

povo tinha, portanto, diversas instituições que se declaravam seus legítimos 

porta-voz. 

7) Nesse contexto, o povo abandona o papel de mero expectador do 

mundo político, para ser fonte de legitimidade de poder. Ao longo da história do 

pensamento ocidental, percebemos que a opinião publica deixou de possuir 

apenas conteúdo sociológico e resvalou a outras searas. Remetem, pois, às 

questões do Estado, consolidações e criação de novos direitos, concepções de 

regimes políticos, de poder e até mesmo em revoluções políticas. Portanto, o que 

soa aparentemente simples na realidade esconde toda uma forma de 

relacionamento entre governantes e governados. 
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8) Assim sendo, opinião pública precisa de informação e educação 

conforme os moldes resguardados pela Carta de 1988; cada sujeito deve estar 

suficientemente informado e instruído sobre os assuntos públicos para que seja 

capaz de, sem se deixar influenciar pelos apriorismos, formar sua opinião sobre 

os assuntos que lhe dizem respeito. Para tanto, a opinião dos cidadãos instruídos 

precisa ser formada sob mínimas condições de liberdade, concretizadas na 

liberdade de comunicação de idéias, no princípio da publicidade e também, que 

seja o resultado da reflexão e da vontade, igualmente livre, dos cidadãos que 

participam da sua configuração. 

9) No tocante aos meios de comunicação, são esses que se encontram  

diariamente em contato com os cidadãos e a sociedade e, não de tempos em 

tempos, como ocorre com os partidos políticos,  através dos programas políticos 

eleitorais exibidos ao longo da legislatura ou  durante os períodos eleitorais;  

Como conseqüência dessa necessidade de renovação diária, própria dos meios 

de comunicação, produz-se uma relação entre os meios e a sociedade, com uma  

tal intensidade que, dificilmente, seria possível imaginar tal velocidade, constância 

e intensidade na relação do Poder Legislativo com a sociedade civil. Se esses 

argumentos partem de premissas verdadeiras, o Poder Legislativo será 

sistematicamente uma instituição deficitária se comparada com os meios de 

comunicação, enquanto expressão e representação da vontade popular. 

10) Essa, talvez seja, uma das razões que explicam o crescimento da 

insatisfação com a representatividade parlamentar, em praticamente todos os 

países democráticos. Insatisfação que é acompanhada pelo espetacular 

desenvolvimento dos meios de comunicação e conseqüente aumento do volume e 

diversidade de informações colocadas à disposição dos cidadãos. Entretanto, tal 

insatisfação, provocada pelo déficit de legitimidade, é acentuado pela pouca 

eficácia parlamentar que, se por um lado, simplifica demasiadamente a sociedade 

quando a representa, por outro, é excessivamente complexa para poder ser um 

instrumento de auto -direção política desta. 

11) O reflexo de todas essas ações destaca-se reluzente, nas edições de 

caráter vinculante exaradas pelo Poder Legislativo, quais sejam, as leis. Os meios 
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de comunicação, embora até desejem isso, não conseguem, traduzir a opinião 

pública em lei, não são obrigados a tomar decisões vinculantes para o conjunto 

da sociedade. A melhor maneira de perceber concretamente a diferença entre a 

função do Legislativo e a dos meios de comunicação, na sua relação com a 

opinião pública, obtém-se quando verificamos as cautelas que a Constituição 

incorporou para proteger o Poder Legislativo diante da possibilidade de um erro e, 

as que são estabelecidas em relação aos eventuais erros proferidos pelos meios 

de comunicação. A lei deve ser submetida a um processo de verificação que não 

tem comparação com nenhum outro ato do Estado constitucional. 

12) As funções dos meios de comunicação e do Legislativo em uma 

sociedade democrática são completamente diferentes, porém são 

complementares. Sem meios de comunicação livres, protegidos 

constitucionalmente inclusive quando erram, não há sociedade democrática. Sem 

um Legislativo capaz de traduzir a opinião pública em lei, que vincula a todos e 

que verifique, através de um processo legislativo, que lhe é peculiar, a correlação 

das decisões que serão tomadas, não haverá Estado que possa funcionar de 

maneira independente e, por conseqüência, sociedade que se possa auto-dirigir 

politicamente. As tensões entre o Poder Legislativo e os meios de comunicação 

estão inscritas, na natureza das coisas. No entanto, essas tensões se tornam 

preocupantes quando o déficit de legitimidade e, de eficácia passa a ser 

identificado pela sociedade como sinal da obsolescência da instituição. 

13) A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, com a 

emancipação dos Municípios e a previsão constitucional relativa ao resguardo da  

legiferarão sobre  interesses locais, essa discussão tomou nova forma e 

concentrou-se sobre o Poder Legislativo municipal. O Município, contudo, não é 

um fenômeno exclusivo do Estado Federal. A organização local existe nas 

diversas formas de Estado. Varia conforme a experiência concreta de Estado, a 

natureza jurídica de cada entidade. Mas na Federação brasileira, o Município 

ocupa hoje uma posição de destaque, por ser a célula da vida pública brasileira, 

tendo em vista que é no âmbito da administração municipal, que se apresentam 

os problemas mais recorrentes do cotidiano das pessoas. 
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14) A fórmula à qual recorreu o Constituinte revela que, sempre que 

prevalecer um interesse do local, o Município poderá editar sua própria lei 

independentemente da matéria ter sido atribuída à competência legislativa de 

outro entre da Federação. Deve, é evidente, ser a norma municipal compatível 

com as normas já adotadas pela União e pelo Estado, se à essas entidades tiver 

sido atribuída competência relativa a matéria.  

     15) No Município de São Paulo, tal contenda fica a cargo da Câmara 

Municipal paulistana que exerce a prerrogativa de Poder Legislativo local. É 

responsável pela tutela dos direitos e deveres dos cidadãos paulistanos mediante, 

em última análise, da edição de lei municipal. Lei local, que no Estado 

Contemporâneo, deixa de ser caracterizada exclusivamente pelos critérios da 

generalidade e abstração para ser definida, conforme a forma estabelecida pelo 

ordenamento jurídico. Cada ente municipal disperso pela Federação, a partir de 

1988, em razão de expressa previsão constitucional, recebeu competência do 

Poder Constituinte para a  elaboração de sua própria Lei Orgânica. 

16) O legislador municipal está vinculado ao conteúdo principiológico e 

normativo constitucional, devendo atuar dentro desta conformidade, seguindo 

regras dispostas  pelo processo legislativo municipal, o qual em seu procedimento 

normal, também deverá observar os princípios constitucionais especificamente 

determinados pelo Constituição de 1988, além do Regimento Interno da Casa 

Legislativa municipal paulistana, como também, as  demais normas correlatas. 

Esse conjunto de normas é denominado Direito Parlamentar. 

17) O exercício do poder político local orienta-se, portanto e, se legitima 

pelas leis que os cidadãos e seus representantes criam para si mesmos numa 

formação da opinião e da vontade estruturada. Entretanto, o mais importante é 

que essa prática deve a sua força legitimadora a um processo democrático 

destinado a garantir tratamento jurídico às questões políticas, qual seja, o 

processo legislativo municipal. Esse processo deve garantir que todas as 

questões relevantes, temas e contribuições, sejam tematizados e elaborados em 

discursos de negociações, como base à amplitude das informações dos cidadãos. 
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18) A institucionalização jurídica de formas de comunicação e participação 

popular interligadas propicia liberdades comunicativas iguais e uma compensação 

eqüitativa de interesses. Mas a tomada de decisões baseadas em ação do 

governo, mediante o auspício da participação popular, lançam o espectro sobre 

os Parlamento de ameaça rotunda ao seu poder de representação. 

Os temas abordados são complexos e instigantes. As transformações 

ocorridas provocam o repensar de concepções já assentadas gerando assim, 

uma inquietude natural no rastro do porvir.  

Todavia, não se fazem mudanças, não se resolvem dúvidas ou 

controvérsias no Direito Público senão à luz do Texto Constitucional, resultante do 

cotejo de seus preceitos e princípios informadores, tendo em vista as finalidades 

almejadas pelo ordenamento constitucional, qual seja, o progresso do Estado 

Social Democrático de Direito. 
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