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Resumo:
A presente pesquisa busca investigar a dinâmica das regras que regem o
processo de criação de normas jurídicas, avaliando sua adequação e
essencialidade a partir de uma compreensão principiológica, instrumental e
finalística do processo legislativo, adequada à concretização dos imperativos
do Estado democrático de direito. A pesquisa desenvolve-se de forma
multidisciplinar, recorrendo a institutos e construções teóricas próprias da
ciência política e do direito e desdobra-se, inicialmente, em quatro temáticas
de

pesquisa,

independentes

porém

complementares,

que

guardam

identidade de referencial teórico e doutrinário, bem como metodológico. Para
compreender a função processo legislativo nas sociedades democráticas
recorre-se ao modelo de democracia procedimental proposto por Jürgen
Habermas.
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2. APRESENTAÇÃO
O Estado democrático de direito conformado pela Constituição brasileira
de 1988 inscreveu novos paradigmas de democracia, de Estado e de sociedade, e
exigiu a redefinição e a explicitação de gramáticas políticas e sociais adequadas a
esse marco democrático. É dizer, faz-se necessário o desenvolvimento de uma
semântica ajustada ao modelo, que possibilite a densificação dos direitos e
garantias individuais e a sedimentação do princípio democrático.
Tal exigência recai, de modo especial, sobre o processo de criação do
direito , pois nas sociedades modernas e hipercomplexas, os processos de
integração social encontram-se fortemente condicionados à legitimidade da
deliberação legislativa que torna possível a formação do consenso político
democrático. Tal desafio avulta-se quando confrontado com a tradição política
brasileira, notoriamente autoritária e excludente, não obstante a incontrastável
força

normativa

da

nova

Constituição

e

o

processo

de

interação

e

condicionamento recíproco entre texto e realidade social (HESSE, 1991, 15).
A

presente

proposta

busca

o

desenvolvimento

de

soluções

hermenêuticas adequadas ao ordenamento constitucional e à práxis política
das Casas Legislativas. Nesse sentido, a pesquisa consiste em investigar a
dinâmica das regras que regem o processo de criação de normas jurídicas,
avaliando sua adequação e essencialidade a partir de uma compreensão
principiológica, instrumental e finalística do processo legislativo, adequada
à concretização dos imperativos do Estado democrático de direito.
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3. PROBLEMA

O presente estudo busca responder às seguintes indagações:

1) O que são princípios? Qual a função dos princípios em uma teoria? Qual a
relação dos princípios entre si e com as regras e disposições do processo
legislativo?
2) Como conceituar processo legislativo? Quais as contribuições da ciência
política e do direito para uma concepção teórica do processo legislativo?
3) Quais os princípios do processo legislativo? Em que eles são semelhantes aos
princípios gerais do direito e do processo? Como caracterizar um princípio do
processo

legislativo

a

partir

das

regras

expressas

(constituições

e

regimentos)? Quais dispositivos são manifestações de um ou mais princípios?
Quais as fontes materiais e formais do processo legislativo?
4) Quais princípios do processo legislativo são essenciais nos moldes de um
modelo de democracia procedimental? Quais as contribuições de uma
compreensão principiológica do processo legislativo para uma teoria acerca
dos vícios do processo legislativo? Quais vícios do processo legislativo são
passíveis de convalidação ou são insanáveis?
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4. JUSTIFICATIVA

Sistematizações teóricas acerca do processo legislativo são sobremaneira
escassas, particularmente em língua portuguesa. Expressiva parcela dos estudos
disponíveis foi empreendida por estudiosos e operadores do Direito e há as
contribuições pontuais de profissionais do Poder Legislativo em suas instituições
de ensino internas, contudo persiste a carência de uma abordagem ampla sobre o
tema, além do viés predominante do pensamento jurídico.
Tal lacuna instiga uma investigação dos próprios princípios que regem o
processo legislativo contemporâneo. Trata-se aqui não de conhecer as regras ou
de analisar seus efeitos, mas sim de compreendê-las em função de sua origem e
seu objetivo para poder avaliar sua aplicação e compatibilidade e, talvez,
desenvolver métodos que permitam um aperfeiçoamento de todo o sistema.
Com seu evidente caráter teórico, espera-se que um estudo desta
natureza preste-se como subsídio a qualquer pesquisa que objetive avançar o
conhecimento sobre os fundamentos do processo legislativo ou que busque
explicar fenômenos a ele ligados. A iniciativa pode, ainda, servir de incentivo para
a dedicação de outros pesquisadores a uma área fértil, porém ainda pouco
explorada, na fronteira da Ciência Política com o Direito.
Em termos de aplicabilidade, o aclaramento sobre os princípios do
processo legislativo pode balizar propostas de alterações regimentais, neste caso,
evitando contradições e casuísmos que comprometeriam a lógica do sistema.
A pesquisa desenvolve-se de forma multidisciplinar, recorrendo a institutos
e construções teóricas próprias da ciência política e do direito. O trabalho
desdobra-se, inicialmente, em quatro temáticas de pesquisa, independentes
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porém complementares, que guardam identidade de referencial teórico e
doutrinário, bem como metodológico.
A primeira frente de investigação tem como principal objetivo a
identificação de princípios do processo legislativo cuja generalidade, atestada pela
recorrência em diferentes contextos, lhes assegure o caráter próprio de um
princípio. Nesse intuito, será relevante distinguir entre o processo legislativo e o
direito processual, bem como definir um fator determinante da caracterização e
importância de um princípio, uma vez que, em geral, este se encontra implícito.
A segunda proposta de pesquisa pretende investigar as fontes
formais e materiais das normas do direito parlamentar que disciplinam o processo
legislativo. Tal identificação é essencial para a compreensão do fenômeno, visto
que é a partir delas que o processo encontra sua base procedimental. A fim de
identificar tais fontes será feito um levantamento dos dispositivos legais e
constitucionais, assim como jurisprudência, questões de ordem, estudos de caso e
ainda, costumes e praxis parlamentar.
A terceira frente de investigação, eminentemente jurídica, tem por
fundamento uma leitura principiológica do processo legislativo, pautada pelo
modelo de Estado Democrático de Direito, de concepção habermasiana, e
pretende assentar as bases para uma teoria acerca dos vícios do processo
legislativo passíveis de convalidação e vícios insanáveis, por afronta ao princípio
democrático. Aqui também será objeto de pesquisa a evolução da jurisprudência
constitucional acerca dos vícios do processo de produção de normas jurídicas e
da construção hermenêutica do princípio do devido processo legislativo.
Uma quarta frente de investigação - de veios marcadamente
constitucionais e processuais - intenta realizar estudo comparado entre o
Regimento Interno do Parlamento do Mercosul e o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Dado o esforço e amplitude da análise, buscar-se-á fazer a
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analogia por meio dos princípios mais sensíveis do processo legislativo e da
verificação da presença desses em ambos os regramentos citados. A partir das
conclusões desta fase do estudo, os dados apurados e o método utilizado poderão
servir de base para comparação entre os princípios do processo legislativo e os
princípios do processo civil pátrio, a fim de analisar até que ponto há semelhança
entre esses.

5. REVISÃO DA LITERATURA
Nas democracias contemporâneas, a legitimidade das normas e das
decisões políticas não pode reportar-se à instâncias de justificação metafísica ou à
tradição, transferindo-se ao sistema jurídico a responsabilidade por esse pesado
fardo de legitimação nos processos de integração social (HABERMAS, 2003, p.
54-55). Por essa razão, o processo de produção de normas jurídicas adquire
renovado significado, na medida em que permite a aprovação de normas pela via
de um procedimento legislativo público e contraditório. O processo legislativo
assume pois, dupla função: assegurar o caráter democrático das decisões
políticas e conferir legitimidade ao direito.
Na presente pesquisa, recorre-se ao modelo de democracia procedimental
proposto por Jürgen Habermas para compreender a função processo legislativo
nas sociedades democráticas. Segundo Habermas:
O processo democrático da criação do direito constitui a única
fonte pós-metafísica da legitimidade. No entanto, é preciso saber
de onde ele tira sua força legitimadora. A teoria do discurso
fornece uma resposta simples, porém inverossímil à primeira vista:
o processo democrático, que possibilita a livre flutuação de temas
e de contribuições, de informações e argumentos, assegura um
caráter discursivo à formação política da vontade, fundamentando,
deste modo, a suposição falibilista de que os resultados obtidos de
acordo com esse procedimento são mais ou menos racionais.1
1

HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a Faticidade e a Validade, v.I, p. 310.
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Por essa razão, o processo legislativo pode possibilitar de formação
discursiva e racional da vontade democrática, na medida em que a norma resulta
de um procedimento discursivo que lhe confere legitimidade. Esse procedimento
deve ser permeável aos influxos informais da esfera pública política e permitir a
participação ampla de todos os envolvidos, em igualdade de oportunidades:
This implies the institucionalization of legal procedures that
guarantee an approximate fulfillment of the demanding
preconditions of communication required for fair negotiations and
free debates. These idealizing preconditions demand the complete
inclusion of all parties that might be affected, their equality, free
and easy interaction, no restrictions of topics and topical
contributions, the possibility of revising the outcomes, etc. In this
context the legal procedures serve to uphold within an empirically
existing community of communication the spatial, temporal and
substantive constraints on choices that are operative within a
presumed ideal one.2

Para a teoria do discurso, a efetividade do princípio democrático depende,
pois, do grau de institucionalização da participação nos processos de formação da
opinião e da vontade. Daí a fundamentalidade da correção do processo de criação
do direito para a efetivação do Estado democrático.
Entre os autores que trabalham a descrição do paradigma do Estado
democrático de Direito, em contraposição ao modelo de Estado liberal e de bemestar social, recorremos às construções teóricas de Jürgen Habermas (1988)
acerca do modelo de democracia procedimental, no qual a produção do consenso
é promovida por meio da desobstrução dos canais de participação e atenção às
regras de inclusão no Discurso (Diskurs), visando assegurar máxima efetividade
aos direitos fundamentais e potencializar a formação da vontade democrática nas
sociedades modernas, complexas e plurais, nas quais a soberania é difusa
(HABERMAS, 1997).

2

HABERMAS, Jürgen. Further Reflections on the Public Sphere. In: Habermas and the Public
Sphere. The MIT Press: Edited by Craig Calhom, 1994, p. 449.
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Para compreender o novo papel institucional conferido ao Poder
Legislativo é necessário confrontar as regras do processo legislativo com o
modelo democrático conformado constitucionalmente e identificar os princípios
que informam a atividade de produção de normas. Nesse sentido, acerca dos atos
legislativos de natureza formal – produção de normas - os estudos de Ely (1980)
indicam que o processo legislativo democrático deve universalizar a oportunidade
de participação no processo político e zelar pela efetivação do princípio da
igualdade e pelo respeito às minorias.
O foco na obtenção de legitimidade evidencia o relevo do devido processo
legislativo, eis que o Parlamento constitui locus privilegiado de produção de
consenso na sociedade democrática. No Estado democrático de direito, o
tratamento dos atos do processo legislativo tem, pois, importância crucial na
formação da vontade democrática. E está a merecer estudos que desvendem
seus acertos e insuficiências diante do desafio de sedimentar a cultura
democrática.

6. OBJETIVOS

Objetivo geral:

-

Explicitar

as

instrumental

bases

para

uma

compreensão

principiológica

e

das regras do procedimento legislativo e apontar a

essencialidade de alguns de seus princípios para a obtenção de
legitimidade no processo legiferante no Estado democrático de direito.

Objetivos específicos:

-

Identificar princípios do processo legislativo ajustados ao marco do
Estado democrático de Direito e ao direito constitucional pátrio.
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-

Identificar fontes do direito parlamentar e sua contribuição na criação,
evolução e caráter vinculante das normas do processo legislativo.

-

Investigar a possibilidade de convalidação de vícios do processo
legislativo em face das exigências de legitimidade nos Estados democráticos.

-

Desenvolver análises e estudos de caso acerca do processo legislativo em
diferentes contextos, recorrendo-se aos conceitos e idéias decorrentes
desta pesquisa.

7. METODOLOGIA
A pesquisa guarda nítida orientação qualitativa

e adota como

metodologia a análise documental de tipo semântica (RICHARDSON, 1999,
228). O conceito de análise documental é delimitado por Richardson como sendo
“a observação que tem como objeto não os fenômenos sociais, quando e
como se produzem, mas as manifestações que registram estes fenômenos
e as idéias elaboradas a partir deles” (RICHARDSON, 1999, 228). Afigura-se
adequado, portanto, o recurso ao marco teórico que reporta-se ao modelo
discursivo de democracia (HABERMAS, 2003). É próprio da perspectiva discursiva
a investigação da construção de gramáticas políticas e sociais.
No caso, além dos estudos específicos sobre temas de processo
legislativo, serão analisadas as normas constitucionais e legais que versam sobre
processo legiferante, os regimentos internos de ambas as Casas do Congresso
Nacional e de outros países, bem como questões de ordem, consultas, acordos e
praxis parlamentar, bem como normas internas e administrativas atinentes à
tramitação de proposições legislativas, de forma a prover substrato para
identificação de princípios norteadores e estruturantes do processo legislativo.
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Desse modo, a proposta metodológica desta investigação pretende, em
consonância com a lição de Richardson (1999, 232), atender aos quatros
princípios básicos do processo de amostragem: exaustividade, representatividade,
homogeneidade e adequação.
A presente pesquisa desdobra-se em diferentes frentes de investigação
independentes, que compartilham semelhante base teórico-conceitual , qual
seja, a compreensão instrumental e principiológica do processo legislativo, nos
moldes de um Estado democrático de direito.
Os trabalhos doutrinários sobre o tema permitirão, primeiramente,
identificar a evolução histórica do processo legislativo ao longo dos modelos
paradigmáticos de Estado e democracia. E, em um segundo momento, confrontar
os princípios e institutos do processo legislativo pátrio com o marco democrático
constitucional, apontando sentidos, gramáticas ou semânticas a ele adequadas, e
propugnando a revisão de práticas e normas dissonantes.

8. CRONOGRAMA
A pesquisa será desenvolvida em quatro fases com duração total de trinta
meses.
A primeira fase, com duração de oito meses, consistiu no levantamento,
leitura e fichamento de obras e artigos relativos ao marco conceitual; bem como
revisão da adequação da bibliografia inicial, para eventuais ajustes e
complementações, subsidiando o processo posterior de análise dos dados.
A segunda fase teve por objetivo definir os conceitos estruturantes para
trabalho, com base no referencial teórico estudado: concepção de Estado
democrático de direito, processo legislativo democrático e seus princípios
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informadores. A segunda fase teve duração de quatro meses, período em que o
grupo de pesquisa passou a contar com a participação de novos membros, e
deverá contar com a consultoria externa do Professor de Direito Constitucional e
de Teoria da Constituição da Universidade de Brasília, Dr. Menelick de Carvalho
Netto.
A terceira

fase

destina-se à pesquisa dos textos normativos,

(Constituição, legislação infra-constitucional e regimentos, etc.) no Brasil e no
direito comparado, decisões em questões de ordem, respostas a consultas,
normas administrativas internas, acordos e práxis parlamentar, bem como
decisões judiciais acerca do processo legislativo e estudos de casos. Para
realização desse levantamento e análise preliminar, é previsto o prazo de seis
meses.
Na fase final de desenvolvimento do trabalho, serão colacionados os
textos pesquisados e o referencial teórico e doutrinário para elaboração dos
estudos específicos de cada frente de pesquisa. Este momento terá duração de
doze meses, sendo os últimos quatro reservados à redação de artigos para
exposição das conclusões levantadas nas frentes de investigação.
Serão realizadas reuniões quinzenais para estudo e revisão dos
pressupostos teóricos e discussão dos dados levantados e conclusões.
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