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A SITUAÇÃO DA CICLOVIA TIM MAIA:
CONSIDERAÇÕES SOBRE A POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE CONSULTA POPULAR
As fortes chuvas que assolaram o Rio de Janeiro no
último dia 6 de fevereiro tiveram devastadoras
consequências para a cidade, dentre as quais o
desabamento de parte da Ciclovia Tim Maia, na Avenida
Niemeyer. Diante desse novo incidente envolvendo a
ciclovia, o Prefeito Marcelo Crivella anunciou a intenção
de convocar a população para opinar sobre a continuidade
ou não da estrutura.
A possível consulta popular seria feita após a
realização de estudos técnicos, bem como a discussão do
tema com o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas do
Município, Ministério Público e associações de moradores.
O processo decisório, segundo o Prefeito, seria finalizado
“com uma consulta popular, [em que] chegaremos à
conclusão se a cidade está disposta a arcar com os custos
das obras para manter a ciclovia segura e vigiada ou se
prefere recompor a paisagem anterior”.
A medida pretendida pelo Chefe do Poder Executivo
municipal configura típico exemplo do exercício de
democracia participativa, consagrada na Constituição
Federal de 1988, em seu art. 1º, parágrafo único, segundo
o qual “Todo o poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição.”. Podemos citar como
instrumentos de democracia participativa a ação popular
(art. 5º, LXXIII, CF), os referendos e plebiscitos (art. 49,
inciso XV, CF) e a iniciativa popular (art. 29, inciso XIII, e
art. 61, parágrafo 2º da CF).
No caso em análise, a consulta à população poderia
se dar por meio de plebiscito ou referendo. Segundo a
doutrina de Pedro Lenza¹, ambos os institutos configuramse como “formas de consulta ao povo para que delibere
sobre matéria de acentuada relevância, de natureza
constitucional, legislativa ou administrativa. A diferença
está no momento da consulta: a) no plebiscito, a consulta
é prévia, sendo convocado com anterioridade ao ato
legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, por meio
do voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido à apreciação. b) no referendo, primeiro se tem
o ato legislativo ou administrativo, para, só então,
submetê -lo à apreciação do povo, que o ratifica
(confirma) ou o rejeita (afasta)”.
Há quem conteste o uso de tais instrumentos de
forma indiscriminada, na medida em que representariam
uma delegação indevida do Poder Executivo de assuntos e
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decisões de sua responsabilidade. Ademais, esse tipo de
consulta poderia se revelar custosa e burocrática,
acarretando lentidão no processo decisório e na tomada de
decisões administrativas. Por fim, questiona-se a utilização
dos referidos mecanismos para a discussão de assuntos
complexos, que exigem conhecimentos técnicos e sobre os
quais a população não detém expertise para opinar. Em
análise de argumentos em favor e contra os processos de
democracia direta, Rolf Rauschenbach² destaca que “seria
demasiadamente idealista argumentar que o cidadão
dispõe, por natureza, de todas as competências necessárias
para participar adequadamente em processos de
democracia direta. O cidadão precisa ser educado e
treinado para poder exercer os seus direitos democráticos”.
Por outro lado, a participação direta da população
nas decisões políticas também pode ser vista de forma
positiva, possibilitando o empoderamento social local e
uma maior conexão entre o poder público e as demandas
da população. Ademais, esse tipo de prática incentiva uma
maior consciência coletiva e estimula o exercício de uma
cidadania ativa, tornando os cidadãos mais participativos e
mais críticos. Para Antonio Lambertucci³, “a participação
social [...] amplia e fortalece a democracia, contribui para a
cultura da paz, do diálogo e da coesão social e é a espinha
dorsal do desenvolvimento social, da equidade e da justiça.
Acreditamos que a democracia participativa revela-se um
excelente método para enfrentar e resolver problemas
fundamentais da sociedade brasileira”.
Ainda não há, no caso específico da Ciclovia Tim
Maia, maiores informações sobre a forma de consulta que
será realizada, tampouco se ela efetivamente ocorrerá. Seja
como for, em decorrência do disposto na Lei Orgânica do
Município, que atribui competência exclusiva à Câmara
Municipal para autorizar referendo e convocar plebiscito
(art. 45, XVI da Lei Orgânica do Município), é fundamental a
participação do Poder Legislativo carioca neste debate,
estimulando a compreensão de tais institutos, bem como
de seus benefícios e desvantagens para a sociedade.
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