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Simpósio: Direitos Humanos, Educação e Democracia 

 

RESUMO: A revisão constitucional, chamada no Brasil de emenda constitucional, é a forma 

de introduzir no ordenamento jurídico modificações de fundamental importância para o 

sistema legislativo de um país. Infelizmente percebe-se que, geralmente, os responsáveis por 

promover as mudanças estruturais, especialmente no sistema político, normalmente também 

são aqueles que se beneficiam das regras vigentes e não possuem o menor interesse no 

aperfeiçoamento e na profunda e efetiva mudança do sistema. Por isso, pretendeu-se estudar a 

possibilidade de iniciativa popular no processo de revisão/emenda constitucional, tanto no 

Brasil como em Portugal, por se considerar que esta seria a melhor forma de introduzir 

debates e concretizar mudanças que sejam do interesse popular e que, muito provavelmente, 

não sejam do interesse da elite política dominante em um país. A metodologia aplicada foi a 

pesquisa bibliográfica em obras de renomados juristas e nas constituições brasileira e 

portuguesa. Buscou-se saber se existe a previsão expressa nas constituições dos dois países 

que permita um projeto de emenda constitucional de iniciativa popular. A previsão de emenda 

encontra-se no artigo 60 da Constituição brasileira e a revisão no artigo 284 e seguintes da 

Constituição portuguesa. Constatou-se que não existe previsão expressa de iniciativa popular 

em ambos os instrumentos normativos. Porém, o autor brasileiro José Afonso da Silva 

considera ser possível a participação popular no procedimento de emenda constitucional 

mesmo que a previsão não conste expressamente do texto normativo. Para ele é possível 

realizar uma interpretação sistemática da constituição por meio da análise dos artigos 1º 

parágrafo único, 14 incisos II e III e 49, inciso XV, que levaria à compreensão de que não está 

proibida nem a iniciativa popular nem o referendo no procedimento para emendar a 

Constituição. Poder-se-ia aplicar o mesmo raciocínio para os artigos 3º e 115 da Constituição 

portuguesa. Portanto, pode-se concluir que, apesar de não estar expressamente prevista, é 

possível admitir a participação popular nos projetos de emenda/revisão constitucional tanto no 

Brasil como em Portugal por conta da interpretação sistemática das respectivas constituições.  
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