
Democracia e
Poder 
legislativo
M I GU EL D.  GU S MÃO F I LHO

Foto de Sérgio Ricardo S. Rocha – Agência de notícias Alego
Fonte: https://portal.al.go.leg.br/imagens/galeria/id/28368/categoria/0/buscar/fachada (acessado em 04/05/18)



I. Democracia
CONCEITO DE D EMOCRACIA;

IDEIAS  PARA REFLETIR;

ESTADO DEMOCRÁTICO DE D IREITO.



Democracia e Poder Legislativo
- Aristóteles (384 a. C. - 322 a. C.), bom governo caracterizado pela

legalidade e consenso, baseado no poder político (interesse de governantes

e governados);

- John Locke (1632-1704), O segundo tratado do governo civil (1690), Poder

Legislativo como poder supremo, poder derivado do consentimento,

propósito de garantir o direito natural;

- Montesquieu (1689-1755), O Espírito das Leis (1748), sistemas de freios e

contrapesos, separação dos poderes (Gov. da Inglaterra).



Democracia
(demos = povo + kratos = autoridade)

- Pode ser entendido como regime político que reconhece o direito de

cada membro da comunidade de participar da direção e gestão dos

assuntos políticos, de forma direta (eleição, plebiscito, referendo e

iniciativa popular) ou indiretamente (representantes eleitos).

- Oposto aos regimes autocráticos (autoritarismo).

Forma de Governo Forma de Estado Sistema de Governo Regime Político

República Federativo Presidencialismo Democracia



Supremacia da vontade popular

“Um dos elementos substanciais da democracia é a prevalência da vontade

do povo sobre a de qualquer indivíduo ou grupo. Quando um governo,

ainda que bem intencionado e eficiente, faz com que sua vontade se

coloque acima de qualquer outra, não existe democracia.” (DALLARI, 2012.

p.303)

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 31ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.



Instituições políticas da Democracia
Que instituições políticas requer a democracia em grande escala? (DAHL,

2001. p.99)

- Funcionários eleitos;

- Eleições livres justas e frequentes;

- Liberdade de expressão;

- Fontes de informação diversificadas;

- Autonomia para as associações;

- Cidadania inclusiva.

DAHL, Robert A. Sobre a Democracia. Brasília: UnB, 2001.



Estado Democrático de Direito
Fundamentos do Estado Democrático de Direito (Art. 1º - CF/1988):

- soberania;

- cidadania;

- a dignidade da pessoa humana;

- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

- o pluralismo político.

“Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente” (Parágrafo Único - Art. 1º - CF/1988)



Estado Democrático de Direito
“Nesse passo, lastreado na pujança da soberania popular e com intuito de superar as
dificuldades sociais e regionais, baseado na instauração de um regime democrático
que realize a justiça social, nasce o Estado Democrático de Direito, que tal qual o
Estado Liberal de Direito, traz como características básicas a submissão às leis, a
divisão de funções estatais, bem como o enunciado e a garantia dos direitos
individuais, mas busca, sobretudo, a justiça social e a autêntica participação
democrática do povo em seu processo político, respeitando sempre as diferenças
estruturais existentes entre as pessoas, tais como etnias, diferentes cresças e cultura,
situação social etc.” (KAMMER, 2016. p.2)

KAMMER, Iris. Considerações sobre o Estado Democrático de Direito e os Fundamentos da República Federativa do Brasil. Biblioteca Digital – Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Disponível em : http://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/496_arquivo.pdf, Acessado em : 04/11/2020.



II. Poder Legislativo
PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO;

SISTEMA ELEITORAL;

CASAS  LEGISLATIVAS FEDERAIS .



Poder Legislativo Brasileiro
Principais funções: propor e votar leis, apreciar matérias apresentadas por

outros poderes e pela população, fiscalizar as ações do Executivo, votar

orçamentos públicos e examinar as contas públicas.

Unidade da Federação Casa Legislativa Membro Quantidade

União
Câmara dos Deputados Deputado Federal 513

(17 por Goiás)

Senado Federal Senador 81
(3 por Goiás)

Estados Assembleia Legislativa Deputado Estadual 41
(Goiás)

Municípios Câmara Municipal Vereador 35 
(Goiânia)



Tamanho do 
Legislativo brasileiro 

em perspectiva

Fonte: PASSARINHO, Nathalia. Segundo mais caro do mundo, Congresso brasileiro tem parlamentares demais? BBC. Disponível em : https://www.bbc.com/portuguese/brasil-
46427803, Acessado em : 07/12/2018.

Casa Legislativa quantidade

Câmara dos Deputados 513 deputados

Senado Federal 81 senador

594 parlamentares



Composição da Assembleia Legislativa de Goiás
“O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da

representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.”

(art. 27, CF/88)

Como Goiás possui 17 Deputados Federais (Lei Complementar n.78/93), a

Assembleia Legislativa possui 41 Deputados Estaduais (art. 27, CF/88).

Como (17 x 3 = 51) > 36, para calcular o número de Deputados Estaduais na Assembleia 

Legislativa de Goiás, somasse 36 + (17-12)=41.



Poder Legislativo Federal
O Poder Legislativo Federal é bicameral (Câmara Federal e Senado Federal) –
quando um inicia o processo legislativo outro revisa – evita excesso de poder e
amplia o debate sobre as normas.

Senado - representa o equilíbrio federativo entre as unidades (Estados e DF), 3
senadores por unidade federativa (27), totalizando 81 senadores.

Câmara Federal - O número de deputados federais é proporcional à população de
cada Estado (e DF). Cada unidade da federação tem de 8 (DF) a 70 (SP) deputados,
(Goiás possui 17 Deputados Federais, 10ª maior bancada), totalizando 513.



Papéis Específicos
Interessante observar que existem alguns papéis específicos das Casas Federais:

• Câmara Federal inicia a apreciação de projetos de lei de iniciativa do Poder
Executivo, do Judiciário e do Ministério Público, e dá a última palavra sobre o texto
final.

• Senado Federal, entre outras atribuições, aprova a escolha de diversas
autoridades, como o Procurador da República, presidente e diretores do Banco
Central (trata de diversas questões financeiras), chefes de missões diplomáticas de
caráter permanente.



Congresso Nacional

Congresso Nacional, quando Câmara e Senado se reúnem em sessões conjuntas
para determinadas atividades, das quais podem ser destacadas:

- Tratar de veto presidencial à projetos de lei;

- Fazer emendas à Constituição;

- Discutir e votar projetos de lei relacionados ao Orçamento;

- Dar posse a Presidente e Vice-Presidente da República.

O Congresso Nacional é presidido pelo presidente do Senado, tendo como 1º Vice-presidente o

Presidente da Câmara (§5º, art. 57, CF/88).



III. Assembleia Legislativa 
de Goiás

REGIMENTO INTERNO;

PLENÁRIO;

MESA D IRETORA;

COMISSÕES.



Autonomia da Assembleia Legislativa

A Constituição Estadual de Goiás (inciso XV, Art. 11, CE/89) confere à

Assembleia Legislativa competência exclusiva para elaborar seu Regimento

Interno dispondo de sua organização e funcionamento.

O que é Regimento Interno? Trata-se de norma interna corporis que contém

o conjunto de regras que organiza o funcionamento de um órgão.



Regimento Interno

A Resolução n. 1.218, de 03 de julho de 2007, institui o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

O Regimento Interno atualizado pode ser encontrado no Portal da Alego:
https://transparencia.al.go.leg.br/legislacoes



Importância do observar o Regimento
“Os dispositivos regimentais são, como sugerido acima, uma garantia geral

da cidadania, na medida em que esclarecem as condições em que a esfera

pública pode exercer legitimamente sua influência sobre a legislatura.”

(BARBOSA, 2010. p.193)

BARBOSA, Leandro Augusto de Andrade. Processo Legislativo e Democracia. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.



Órgãos Legislativos da Alego

Pode-se destacar como órgãos legislativos da Assembleia

Legislativa do Estado de Goiás, aqueles que fazem parte de sua

estrutura finalística (legislativa):

- Plenário;

- Mesa Diretora;

- Comissões.



Plenário Getulino Artiaga
No espaço nominado de “Plenário Getulino

Artiaga”, na sede da Assembleia Legislativa de
Goiás, reúnem-se os 41 deputados para discutir
e votar proposições legislativas e deliberar
sobre assuntos que exijam a aprovação do
colegiado dos Deputados Estaduais.

O “Plenário” constitui espaço decisório de
maior poder no âmbito do Poder Legislativo
Goiano.

Da esquerda para direita, fotos: 1) Agência Alego – Ruber Couto, https://portal.al.go.leg.br/galerias/13366/2020-09-14-plenario (acessado em 04/11/2020); 2) Agência Alego - Maykon Cardoso,
https://portal.al.go.leg.br/galerias/13415/2020-10-06-plenario (acessado em 04/11/2020); (acessado em 03/05/17); 3) Agência Alego – Maykon Cardoso, https://portal.al.go.leg.br/galerias/13352/2020-09-08-
plenario (acessado em 04/11/2020).



Mesa Diretora

A Mesa Diretora é formada por sete deputados com mandato de dois anos,

vedada a reeleição para o mesmo cargo na mesma legislatura (§2º, art. 9º,

RI/Alego), e tem a função de dirigir os trabalhos legislativos e os serviços

administrativos da Casa.

Cada ano de uma legislatura corresponde a uma sessão legislativa, havendo a

eleição para a Mesa Diretora nas 1ª e 2ª sessões legislativas.

A legislatura (dura quatro anos) pode ser compreendida como o espaço de tempo destinado
aos parlamentares para exercerem o Poder Legislativo (PU, art. 44, CF/88; §2º, art. 8º, CE/89).



Mesa Diretora - Competências
Compete à Mesa Diretora:

- encarregar-se de todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;

- prover a segurança do Poder Legislativo;

- encaminhar aos demais Poderes pedidos de informações;

- apresentar aos Deputados, na sessão de encerramento de cada exercício, relatório sucinto
sobre o seu trabalho;

- realizar campanhas educativas e divulgações que visem à promoção e valorização do Poder
Legislativo, bem como o fortalecimento das instituições democráticas. (art. 14, RI/Alego)

Obs.: Em matéria administrativa, as competências são definidas por regulamento, a exemplo da 
Resolução n. 1.073/01.



Mesa Diretora - Composição

Presidente 1º Secretário 2º Secretário

1º Vice-
Presidente

1º Vice-
Presidente

2º Vice-
Presidente

2º Vice-
Presidente

3º Secretário 4º Secretário

Lissauer Vieira
PSB

Cláudio Meirelles
PTC

Julio Pina
PRTB

Dr. Antonio
DEM

Rafael Gouveia
Progressistas

Fonte: Agência de Notícias da Assembleia – GO disponível: https://portal.al.go.leg.br/legado/deputado/mesadiretora (acessado em 04/11/2020).

Gustavo Sebba
PSDB

Iso Moreira
DEM



Presidente nas Sessões Legislativas
Atribuições do Presidente:

- abrir, presidir, suspender e encerrar as sessões;

- manter a ordem e fazer cumprir o Regimento;

- decidir questões de ordem e reclamações;

- submeter matérias à discussão e votação;

- anunciar o resultado da votação;

- determinar verificação de presença (quórum);

- convocar sessões extraordinárias e Comissão Mista;

- nomear membros de comissões;

- interromper e advertir o orador que desviar da questão, faltar à consideração com a Assembleia e
aos Poderes constituídos, praticar ofensa, propaganda de guerra, preconceito ou discriminação social;

- entre outras (RI/Alego, Art. 16)



Secretários nas Sessões Legislativas
Atribuições do 1º Secretário:

- leitura do expediente, da ordem do dia e das comunicações;

- receber e elaborar correspondências da Assembleia;

- fazer chamada em votações nominais e verificar presença;

- entre outras (RI/Alego, Art. 21)

Atribuições do 2º Secretário:

- fiscalizar a redação das atas e fazer sua leitura;

- encarregar do livro de inscrição de oradores;

- anotar tempo do orador na tribuna;

- entre outras (RI/Alego, Art. 22)



Ordem das Sessões
Trata-se dos procedimentos e ritos previstos nas Sessões

Parlamentares (RI Alego, Título III – Trabalhos Legislativos, Arts. 68-79).

As Sessões ordinárias, via de regra, ocorrem às terças, quartas e
quintas-feiras, iniciando às 15h, com duração prevista de 3 horas.

● 1ª hora:

- abertura, aprovação de ata, apresentação de matérias, pequeno expediente;

- Pequeno expediente: até 9 parlamentares fazem uso da palavra por 5
minutos cada, sem apartes.

Obs.: O tempo não utilizado no pequeno expediente e na votação da ordem do dia acrescenta ao momento seguinte.



● 2ª hora:

- votação da ordem do dia;

- discussão de pareceres e projetos, cada Deputado faz uso da palavra por até 10
minutos, permitindo aparte (até 2 minutos);

- Para encaminhar voto poderão ser inscritos até 9 Deputados, por até 5 minutos,
sem apartes.

● 3ª hora:

- discussões parlamentares;

- cada parlamentar poderá fazer uso da palavra por 20 minutos, permitido apartes.

Ordem das Sessões



Quórum de abertura  ou deliberação
Quórum pode ser definido como número mínimo de membros exigidos para

que um órgão coletivo funcione, definido por lei ou estatuto.

- Quórum para abertura do Plenário: 1/3 (um terço) – RI/Alego, Art. 73, §2º;

- Quórum para deliberação da ordem do dia exige a presença de ao menos 21
deputados, a maioria absoluta dos parlamentares (RI/Alego, Art. 78).

Tipo de quórum Plenário CCJR, CFTO, 
COMun.

Demais 
Comissões

Comissão Mista
(art. 39, RI/Alego)

Abertura 14 Deputados 4 Deputados 3 Deputados 12 Deputados

Deliberação 21 Deputados 6 Deputados 4 Deputados 17 Deputados



Processo de votação
São três os processos de votação pelos quais a Assembleia delibera: o simbólico, o

nominal e por escrutínio secreto.(RI/Alego, art.85)

- simbólico: os Deputados que votam contra a matéria em deliberação se
levantam, permanecendo os favoráveis sentados;

- nominal: por meio do registro no painel eletrônico, registrando SIM ou NÃO à
aprovação da matéria;

- escrutínio secreto: nos casos previstos na Constituição Estadual, a exemplo da
votação de veto e perda de mandato, e naqueles em que por maioria simples se julgar
conveniente, a requerimento por escrito de qualquer Deputado. (RI/Alego, art.90)



Maioria simples e absoluta
A maioria simples (ou relativa), corresponde à maioria dos votos dos

presentes (presença da maioria mais um), tanto em Plenário como em
Comissões.

Quanto à maioria absoluta, implica na obtenção de votos favoráveis
equivalentes à metade mais um dos membros da Casa Legislativa ou da
Comissão.

No caso da Alego, em Plenário a maioria absoluta corresponde ao voto
favorável de 21 deputados.



Maioria qualificada
A maioria qualificada divide-se em maioria absoluta, maioria de 3/5 e

maioria de 2/3.

No caso da Alego a maioria de 3/5 pode ser encontrada como maioria
estabelecida para aprovar reforma da Constituição Estadual (RI/Alego, Art.
191) e a maioria de 2/3 para aprovar perda de mandato parlamentar
(RI/Alego, Art. 211, §7º).

Tipo de maioria Plenário (Alego)

maioria absoluta 21 votos favoráveis

maioria de 3/5 25 votos favoráveis

maioria de 2/3 28 votos favoráveis



Comissões Parlamentares 
Permanentes

As Comissões são órgãos compostos por
deputados onde as proposições são discutidas e
votadas, são de caráter técnico-legislativo, cuja
finalidade é indispensável ao processo
legiferante.

As Comissões possuem importante papel
fiscalizador, na interação do Poder Legislativo
com a Sociedade e na promoção de sua temática
de atuação.

Da cima para baixo:, fotos: 1) Agência Alego – Sérgio Rocha, https://portal.al.go.leg.br/galerias/11044/eleicao-das-comissoes-permanentes (acessado em 04/11/2020); 2) Agência Alego – Markos
Kennedy, https://portal.al.go.leg.br/galerias/7090/comissoes-mista#5 (acessado em 04/11/2020); 3) Agência Alego – Sérgio Rocha, https://portal.al.go.leg.br/galerias/10234/projeto-politizar-06-06-
matutino#40 (acessado em 04/11/2020).



Comissões Permanentes - Alego

As 17 Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa de Goiás (art. 44,
RI/Alego):
I – Executiva (Mesa Diretora);
II – Constituição, Justiça e Redação;
III – Tributação, Finanças e Orçamento;
IV – Educação, Cultura e Esporte;
V – Saúde e Promoção Social;
VI – Serviços e Obras Públicas;
VII – Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação;
VIII – Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
IX – Segurança Pública;

X – Agricultura, Pecuária e Cooperativismo;
XI – Defesa dos Direitos do Consumidor;
XII – Minas e Energia;
XIII – Direitos Humanos, Cidadania e Legislação 
Participativa;
XIV – Organização dos Municípios;
XV – Criança e Adolescente;
XVI – Habitação, Reforma Agrária e Urbana;
XVII – Turismo.



Comissão Mista

Regimentalmente, a Comissão Mista da ALEGO pode receber matérias em

três circunstâncias:

- matérias em regime de urgência (RI/Alego, art. 41);

- matérias originárias de Comissões dissolvidas por não observar a frequência

de reuniões e prazos previstos no regimento (RI/Alego, art. 31, §6º);

- matérias em que qualquer Comissão não der parecer em prazo regimental

(RI/Alego, art. 34).



Reunião das comissões
Propositura encaminhada pelo Plenário para uma das Comissões Permanentes (CCJR, CTFO,
CDH, CECE, CMARH) ou Comissão Mista:

1) Designação de Deputado Relator;

2) Elaboração de Relatório;

3) Discussão;

4) Pedido de vista;

5) Apresentação de voto em separado;

6) Discussão e votação (voto em separado);

7) Aprovação do parecer;

8) Devolução da propositura ao Plenário.



As Comissões Temporárias são constituídas com finalidades especiais ou de
representação, e se extinguem ao término da legislatura ou quando alcançado seu
fim (item II, art. 25, RI/Alego).

Exemplos de Comissões Temporárias:

- Comissão Parlamentar de Inquérito, constituídas para apuração de fato 
determinados e por prazo certo (até 180 dias), de três ou cinco membros, tem 
poder de investigação próprio de autoridades judiciais (arts. 48-59, RI/Alego);

- Comissão de Sindicância, investigação de fatos determinados de interesse 
público, sem número definido (art. 60, RI/Alego);

Comissões Parlamentares Temporárias



Comissões Parlamentares Temporárias

Outros exemplos de Comissões Temporárias:

- Comissão Representativa, eleita na última sessão ordinária, representa 
a Casa durante o recesso (arts. 42 e 43, RI/Alego);

- Comissão de Representação, representa em atos externos, até máximo 
de dez membros (arts. 61 e 62, RI/Alego).

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela Resolução n. 1.506, de 07 de maio de
2015, possuir composição semelhante às Comissões Permanentes, sete membros titulares e sete
suplentes, com mandato de dois anos.



Sala de Reuniões Dep. Solon AmaralPlenário Dep. Getulino Artiaga

Tramitação do Processo Legislativo
(resumido)

Apresentação de Matéria Parecer de Constitucionalidade e 
Redação (CCJR)

Devolvido e encaminhado à 
Comissão de Mérito

Parecer de Mérito (Comissões 
Temáticas)

Discussão e votação
(caso ocorra emenda retorna à CCJR)

Parecer único (legalidade e mérito) da 
Comissão Mista

Da esquerda para direita, fotos: 1) Agência Alego - Maykon Cardoso, https://portal.al.go.leg.br/galerias/13415/2020-10-06-plenario (acessado em 04/11/2020); 2) Agência Alego – Markos Kennedy,
https://portal.al.go.leg.br/galerias/7090/comissoes-mista#5 (acessado em 04/11/2020).
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