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Adiciona  o  parágrafo  único  ao  Art.  8º  da
Constituição Estadual, para facilitar o exercício
da iniciativa popular e dispor sobre o referendo
obrigatório.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do
que dispõe o art. 38 da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar acrescida do parágrafo único do Art. 8º, com a seguinte
redação:

“Art. 8º ...

Parágrafo único Se a Assembleia Legislativa rejeitar o projeto de lei de iniciativa
popular, ou o aprova-lo com emendas substitutivas, será convocado referendo
obrigatório, a ser realizado no prazo de até seis meses, a fim de que o povo decida a
questão.”

Art. 2° Esta Emenda à Constituição Estadual entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Emenda à Constituição Estadual visa facilitar o exercício da iniciativa popular e
dispor sobre o referendo obrigatório.

Para tanto observamos o texto “INICIATIVA POPULAR E DESVIRTUAMENTO DO PROJETO PELO
LEGISLATIVO: limites e perspectivas de soluções no Brasil e no Direito Comparado”, do João Trindade
Cavalcante Filho, Consultor Legislativo do Senado Federal, publicado como o Textos para Discussão n° 233
do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa.

No citado texto, o autor apresenta uma série de alternativas do Direito Comparado sobre os projetos de
iniciativas populares e a vinculação ao seu sentido original.

Entendemos que os mecanismos básicos de negociação e criação de consensos no Parlamento e na própria
sociedade são essenciais para o Processo Legislativo e que o fato de que um projeto de autoria de parcela
da população nem sempre é bom, ou constitucional, ou nem sempre representa a vontade da maioria do
eleitorado.

Mas enxergamos que as proposituras de iniciativa popular se enquadrem nesse modelo de referendo
obrigatório.

Para entendermos mais, recorremos mais uma vez ao texto do Consultor Legislativo do Senado, Sr. João
Trinidade Cavalcante Filho:

2.1.1. Modelo da iniciativa popular “semivinculante”

Nesse modelo – adotado, entre outros, pela Suíça (tanto na esfera federal quanto cantonal), por alguns
Estados dos EUA, além do Uruguai –, uma vez apresentado o projeto, o Legislativo fica a ele
parcialmente vinculado. Ou deve submeter a matéria diretamente à população, ou, se rejeitar ou
emendar a proposição, deve convocar referendo. Trata-se de uma opção que, como dissemos,
radicaliza a opção pela democracia direta, uma vez que, nesse sistema, o Parlamento atua mais como
instância intermediária do que propriamente decisória.

2.1.1.1. Baden-Württemberg (Alemanha)

Na Alemanha, a Constituição do Länder (Estado) de Baden-Württemberg já desde muito tempo
combinava a iniciativa popular com o referendo: se 80 mil eleitores pedissem uma lei e a assembleia
legislativa “não fizer justiça ao pedido”, este deveria ser submetido a referendo.

O Estado de Baden-Württemberg promoveu, aliás, uma recente reforma constitucional (5 de dezembro
de 2015), para promover ainda mais participação popular. Instituiu-se, por exemplo, a possibilidade de
iniciativa não formulada (moção), subscrita por 0,5% do eleitorado do Estado. Para a iniciativa
formulada continua a ser exigida a assinatura de 10% do eleitorado; mas, no caso de o Legislativo
Estadual rejeitar o projeto, deverá obrigatoriamente convocar referendo, para que o próprio povo
decida sobre a proposição (art. 59 e 60, 1, da Constituição de Baden-Württemberg).

2.1.1.2. Suíça (Federação e Cantões)

Na Suíça, a Constituição Federal de 1999 prevê a iniciativa popular para a reforma da Constituição,
mediante proposta de 100 mil eleitores, seja para a modificação total (art. 138) ou parcial (art. 139) –
esta última, de maneira “formulada”. No regime constitucional anterior, não havia iniciativa popular de
leis comuns.

Atualmente, porém, o art. 139a prevê a possibilidade de 100 mil eleitores proporem alterações “da
Constituição ou de leis” (art. 139a, 1), na forma de sugestão geral (iniciativa não formulada). Em
qualquer dos casos, se o Conselho Federal discordar da proposta, poderá recomendar sua rejeição ou
apresentar um substitutivo – mas a questão deve, necessariamente, ser submetida à deliberação



popular e dos Cantões (art. 139a, 4 e 5).

Por isso se diz que, na Suíça, “a deliberação das assembleias representativas [Poder Legislativo]”
possui “um caráter puramente consultivo, e os projetos adotados em votação popular tiram sua força
unicamente da decisão do povo”. Existe a possibilidade, no entanto, de que o Conselho Federal
arquive a proposta, considerando-a “nula”, se houver violação a uma das cláusulas pétreas (art. 139, 2,
e art. 139a, 2), no exercício de um verdadeiro controle legislativo e prévio de constitucionalidade da
proposta.

Na Constituição do Cantão de Basel-Landschaft (Bale-Campagne), as iniciativas populares são
submetidas a uma comissão específica do Legislativo cantonal, que pode até alterar a proposta (Lei nº
120, de 7 de setembro de 1981, §§ 58 e seguintes). Em constituições anteriores, havia um mecanismo
peculiar: 15 mil eleitores podiam propor um projeto à assembleia cantonal. Se, em dois meses, ele não
fosse objeto de deliberação, deveria a matéria ser submetida a consulta popular. Em caso de
aprovação, o Legislativo passaria a ter obrigação de sobre ela deliberar, ainda que para rejeitá-la. Em
todo caso, porém, o corpo parlamentar poderia ser dissolvido pela vontade da população.

No cantão de Neuchâtel, a iniciativa popular pode ser exercida por 4500 eleitores, cujas assinaturas
devem ser reunidas no intervalo de até seis meses (art. 40 da Constituição Cantonal). Há, porém, a
previsão expressa de que a proposta de iniciativa popular deve respeitar o princípio da unidade de
matéria (art. 40, 3, parte final). Também é prevista a existência de uma “moção popular” (art. 41), por
meio da qual cem eleitores podem solicitar ao Legislativo que adote, em nome de um de seus
membros, um projeto de lei. Se o Legislativo rejeitar ou modificar um projeto de iniciativa popular, a
questão deve ser submetida ao próprio povo, sendo facultada, porém, a apresentação de uma
proposta paralela, que também deverá ser votada pelo povo (art. 44, alínea a).

Já no Cantão de Vaud, pioneiro da iniciativa popular, a Constituição Cantonal, de 14 de abril de 2003,
prevê a iniciativa popular para a reforma do próprio texto constitucional (total ou parcialmente), de leis
e até de tratados internacionais (art. 78). Admite-se tanto a iniciativa popular formulada quanto a não
formulada, exigindo-se 12 mil assinaturas, para os casos em geral, ou 18 mil, caso se deseje a reforma
total da Constituição (art. 79). Antes, porém, da colheita de assinaturas, a proposta passa por um
controle prévio de constitucionalidade pelo Grande Conselho (Legislativo Estadual), que deverá barrar
propostas inconstitucionais ou violadoras de “cláusulas pétreas” – em decisão da qual cabe recurso à
Corte Constitucional (art. 80). Se o Legislativo se opuser à medida, ou apresentar um “contraprojeto”
(substitutivo), deve submeter a questão ao voto popular. Existe, ainda, prazo para a deliberação
parlamentar sobre o tema (arts. 81 e 82).

2.1.1.3. Estados Unidos da América

Nos EUA, não há, como dissemos, previsão de iniciativa popular na esfera federal. Entre os Estados,
encontra-se uma variedade de situações, desde entidades federativas que adotam a iniciativa não
vinculante, até outras em que o Legislativo fica bastante restrito, quando da análise de propostas
levadas a cabo pela população. Permitimo-nos aqui transcrever o levantamento feito por José Duarte
Neto:

A maioria dos Estados – Colorado, Idaho, Maine, Massachusetts, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma,
Oregon, Dakota do Sul e Utah – não confere tratamento privilegiado às leis elaboradas por iniciativa
popular. Uma vez em vigor, podem ser alteradas ou revogadas por outras leis de iniciativa do Poder
Legislativo, reservada a possibilidade de se convocar um referendo facultativo. (...) No Alaska e no
Wyoming, a revisão é vedada no período de dois anos, em Nevada, por três anos. Esse período é
elevado para sete anos no Arkansas e na Dakota do Norte, excepcionada a hipótese de a revisão
obter a aprovação de dois terços do Parlamento. Em Montana, a revogação exige tão-somente uma
maioria qualificada. Em Washington e Michigan, a revisão necessita da concordância popular, sendo
imprescindível o referendo. No Arizona, para as iniciativas que tenham obtido determinada adesão, a
revisão somente será implementada com a condição de um referendo obrigatório. Na Califórnia, toda
alteração de lei elaborada por essa via está sujeita ao referendo obrigatório ao final, salvo se, quando
da proposta original, tiver ela dispensado o referendo para sua alteração futura.



...

 

Trata-se de uma iniciativa inovadora, de Democracia Direta, totalmente compatível com a Constituição
Federal e nossa Constituição do Estado de Mato Grosso. Iniciativa que deve ser devidamente debatida nesta
Assembleia e que poderá posiciona-la como uma das mais inovadoras do país.

Pelas razões expostas, apresentamos a presente Proposta para análise e apreciação dos Nobres pares,
para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação desta Emenda perante
esta Douta Casa Legislativa.     
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