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“Só a presença do braço popular faz a verdade 

representativa do poder e a legitimidade do 

sistema político” 

Paulo Bonavides 



 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como foco os processos históricos das democracias participativas, em 

especial o instrumento do recall político como possibilidade do exercício da soberania popular 

no Brasil. Em primeiro plano, após análise bibliográfica acerca do tema, foi estabelecido o 

apanhado histórico da vivência democrática desde a Grécia Antiga. Durante a análise histórica, 

observou-se o processo de introdução dos instrumentos participativos nas principais 

democracias. Diante disso, foi verificado a vivência da democracia semidireta no ordenamento 

jurídico brasileiro, por meio do levantamento dos instrumentos participativos e as experiências 

brasileiras destes institutos, sob a luz da Constituição Federal brasileira de 1988. Como forma 

de delimitação do tema, cuidou-se da conceituação do termo recall, tanto no âmbito semântico 

quanto no sentido político. Para tanto, foi levantado definições acerca do instrumento em 

diversos cânones do direito constitucional pátrio e estrangeiro. Oportunamente, o estudo se 

ateve à exploração das práxis revocatórias nos Estados Unidos da América, diante de doutrinas 

e documentos jurídicos do país. Ademais, com o objetivo de contraponto ao modelo original 

norte-americano, foi elencado vivências do instrumento revocatório em outros países, 

especialmente naqueles latino-americanos, mediante investigação das constituições 

colombiana, venezuelana, peruana e equatoriana. Finalmente, foi explorado a relação entre o 

mandato de revogação política e a democracia brasileira, com auxílio da apreciação de 

documentos jurídicos do século XIX que previam situações semelhantes ao recall, como as 

primeiras constituições dos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Santa Catarina. 

Concomitantemente, com o objetivo de demonstrar a presença das ideias revocatórias no Brasil, 

foram dissecadas as propostas de recall durante a assembleia constituinte, bem como os projetos 

de lei recentes acerca do tema. Suscitou-se, ainda, mediante estudo bibliográfico de publicações 

acerca do Direito Eleitoral, os diversos sistemas eleitorais para, então, verificar qual o mais 

adequado para a aplicação da revogação do mandato político.  Compreendeu-se, portanto, a 

introdução gotejante do instrumento revocatório no cenário político brasileiro, assim como 

pontuais alterações no sistema eleitoral vigente. 

 

Palavras-chave: Recall. Mandato Eletivo. Revogação. Democracia participativa. 

Representatividade. 



 

ABSTRACT 

 

The paper examines the historical processes of participatory democracies, especially the recall 

instrument as a possibility for the exercise of popular sovereignty. Initially, after a 

bibliographical analysis, it was established the historical record of the democratic experience 

from Ancient Greece until the present day. During the historical analysis, the process of 

introducing participatory instruments in the main democracies was observed. Within this 

analysis, the experience of semi-direct democracy in the Brazilian legal system was verified, 

by means of the survey of the participatory instruments and the Brazilian experiences of these 

institutes, under the the Brazilian Federal Constitution of 1988. As a form of delimitation of the 

subject, it was conceptualized the recall term, in the semantic scope and in the political sense. 

To this end, definitions have been raised about the instrument in several constitutional law’s 

canons, domestic and foreign. In due course, the study focused on the exploration of recall 

praxis in the United States of América, in view of doctrines and legal documents of the country. 

In addition, with the goal of counterpoint to the original US model, experiences of the recall 

instrument in other countries, especially in those Latin American countries, were investigated 

through Colombian, Venezuelan, Peruvian and Ecuadorian constitutions. Finally, the 

relationship between the political revocation mandate and the Brazilian democracy was 

explored, with the help of 19th century legal documents that predicted situations similar to the 

recall, such as the first constitutions of the states of Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás and 

Santa Catarina. Concomitantly, in order to demonstrate the presence of recall’s ideas in Brazil, 

it were explored recall proposals at the time of Brazil´s recent constituent assembly, as well as 

recent bills on the subject. It was also indicated, by a bibliographical study of publications on 

Electoral Law, the various electoral systems and then it was verified the most appropriate for 

the application of the revocation of the political mandate. It was understood, therefore, the 

dripping introduction of the recall instrument in the Brazilian political scene, as well as specific 

changes in the electoral system in force. 

 

Keywords: Recall. Elective Mandate. Revocation. Participatory democracy. Representativity.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

De forma especial, o trabalho aborda o instrumento do recall – revogação de mandato 

– com o objetivo de definir seus parâmetros, suas origens, as experiências existentes e os 

desafios que devem ser superados com a adoção dessa ferramenta, através da análise de 

documentos jurídicos nacionais e internacionais em torno do tema. 

A abordagem inicial, constante no próximo capítulo do trabalho monográfico, almeja 

evidenciar a relação íntima entre a democracia e a participação popular, partindo dos exemplos 

mais antigos dessa forma de governo e da evolução da soberania popular ao longo dos séculos. 

Diante da análise bibliográfica, verifica-se a forma de introdução dos instrumentos de 

democracia direta em sistemas representativos ao longo da história com o fito de estabelecer o 

grau de envolvimento popular em cada grau de participação popular. 

Ademais, mediante o levantamento de instrumentos semidiretos constantes na 

Constituição Federal de 1988, analisa-se o caráter misto da representatividade popular no 

Brasil. Apesar de experimentar a expressão da vontade popular, principalmente, por meio do 

voto, o texto constitucional brasileiro elenca possibilidades de manifestação popular em seu 

bojo, como o art. 5º, incisos LXXII e XXXIV, “a”, da CF/1988 e o rol do art. 14. 

O capítulo seguinte, por sua vez, preocupa-se em delimitar o conceito de recall 

estabelecendo suas origens e experiências, focalizando, em primeiro lugar, o cenário político 

norte-americano, principal percursor do instrumento revocatório, de forma a considerar tanto 

as experiências embrionárias do recall ainda no período colonial, mediante estudo bibliográfico 

pertinente, quanto a recente decisão popular de revogação do mandato eletivo do ex-governador 

Gray Davis, da Califórnia.  

 Como contraponto, o estudo explora as práxis revocatórias presentes na América Latina, 

de forma a colacionar e observar os dispositivos de revogação de mandato político presentes 

nos textos constitucionais de países como Venezuela, Colômbia, Peru e Equador. A importância 

do tópico se dá pelas semelhanças históricas e políticas que esses país possuem com o Brasil, 

servindo como guias para o discernimento pátrio. 

Uma vez delimitado o conceito do Recall e elencada as experiências ao redor do mundo, 

fez-se o questionamento sobre a adoção do recall no sistema pátrio como forma de solução da 

crise política e de representação, ainda nas primeiras décadas de redemocratização pós regime 

militar. De forma especial, um evento singular proporcionou o interesse pelo tema: o 

impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff. 

No capítulo derradeiro, é possível estabelecer relações entre a democracia brasileira e o 

instituto da revogação do mandato político. Isto se dá, em primeiro momento, diante da 
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verificação histórica do Brasil com o instrumento revocatório. Então, durante a pesquisa, 

instrumentos semelhantes ao recall foram encontrados nas primeiras constituições estaduais 

gaúcha, goiana, paulista e catarinense. O estudo desses textos permitiu o estabelecimento do 

vínculo histórico do país com o instrumento.  

Outrossim, como tentativa de demonstrar a continuidade da cultura revocatória no 

Brasil, o presente trabalho apresenta o projeto de “voto destituinte” suscitado deputado 

Lysâneas Maciel durante a assembleia constituinte e também algumas propostas de emendas 

constitucionais atuais que preveem a revogação de mandato político. 

Por fim, é feita uma análise sobre a possibilidade da introdução da revogação do 

mandato político no Brasil. Para tanto, sob o enfoque de pesquisas à cânones do Direito 

Constitucional e Eleitoral, faz-se uma distinção entre os principais sistemas eleitorais possíveis, 

com o objetivo de avaliar qual deles poderá ser adotado para a prática do recall. 

Diante da definição de alteração do sistema eleitoral, perquire-se a definição de quais 

cargos e quais agentes políticos poderão sofrer o processo de revogação, bem como a forma de 

introdução do instrumento nos entes federativos do país. 
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2 DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

A Democracia é um termo político que possui controvérsias quanto à sua definição e 

aplicabilidade, isto porque trata-se de um vocabulário utilizado por períodos e regimes 

governamentais com salientes diferenças, ou até mesmo conflitantes. 

Em apoio, o primeiro a utilizar o termo Democracia foi Heródoto, geógrafo e historiador 

grego, nascido no século V a.C., ou seja, há mais de 2.500 anos, e desde então esse vocabulário 

atravessa períodos históricos dos mais diversos, pensadores e filósofos variados e regimes 

políticos diferentes. 

Portanto, a etimologia dessa palavra é o primeiro obstáculo a ser encarado por qualquer 

estudioso da área político-social. Há a conceituação gramatical que é a mais clássica, 

traduzindo-se literalmente do latim. Ainda há aqueles que buscam definir a democracia tal como 

ela é, diante de experiências vividas por Estados que a praticaram ou a praticam. 

Concomitantemente, há os que conceituam a democracia no âmbito do dever ser, apelando para 

o imaginário e a utopia democrática em uma sociedade quase que hermética, carregando um 

sentido ideológico forte (AZAMBUJA, 2008). 

Além de sua característica de conceituação ampla e diversificada, a democracia já foi e 

é, ininterruptamente, objeto de estudo de pensadores de grande influência histórica, filosófica 

e social, desde os gregos até os doutrinadores modernos. O que corrobora com a peculiaridade 

de atualização constante do termo, ganhando novas roupagens a cada contribuição ao longo da 

história. 

As atualizações e revisões sofridas pela democracia, diante da contribuição dos grandes 

pensadores, do passado e do presente, possibilitaram a progressão da ciência e da filosofia 

política, no que concerne à oferta de soluções aos principais, e comuns, desafios dos Estados 

democráticos nos dias atuais. 

As mudanças sofridas pela democracia, de seus contornos e definições ao longo do 

tempo, estão intimamente ligadas, também, ao atributo sem o qual a democracia não se sustenta: 

a participação popular.  

As variadas visões, restrições e percalços pelos quais a representação e a participação 

popular passaram durante os séculos alteraram substancialmente o que entendemos de 

democracia. 
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2.1 O processo de democratização participativa 

 

Para uma melhor demonstração da evolução democrática ao lado da participação 

popular ao longo dos séculos, partiremos de breves comentários à democracia grega e depois 

às evoluções decorrentes das demandas histórico-sociais. 

A Grécia Antiga, tida como o berço da democracia, vivenciou a forma de governo que, 

até os dias hodiernos, mais se aproximou dos moldes de uma democracia direta. O povo decidia 

sobre tudo diretamente, apesar de não exercer o Poder de forma direta. A tradução literal de 

democracia (demos, povo e kratos, poder) era refletida claramente nas deliberações do povo e 

nas consultas populares em tudo aquilo que se julgava público. 

Não obstante, o conceito de povo na Grécia Antiga não abrangia a todos os seres 

humanos que viviam naquela sociedade. Somente era considerado cidadão aquele sujeito capaz 

de falar ao povo na ágora (praça pública) e formar a eclésia (assembleia política), ou seja, os 

adultos livres. O “povo” ateniense, era formado, portanto, por um número 4 a 6 mil cidadãos, 

em um universo de 230 a 240 mil pessoas (AZAMBUJA 2008). 

O caráter oligárquico, vício de um governo aristocrático (ARISTÓTELES, 2011), era 

forte na sociedade ateniense e isso era refletido no modelo democrático experimentado. O fato 

da democracia grega ser titular da mais direta em todo a história até os dias atuais possui 

justificativa na segregação social, de gênero e censitária. 

Foi então que, por conta do aprofundamento das desigualdades sociais e econômicas 

vividas na democracia ateniense, bem como a corrupção instaurada na política grega (compra 

de votos, confiscação de bens e ostracismo político), a Grécia Antiga experimentou sua 

decadência. Segundo Azambuja (2008), a população se agitava nas assembleias confusas e 

tumultuosas, administrando o governo com deliberações e condenações absurdas. 

O Direito Romano, por sua vez, insculpiu instrumentos e ferramentas do direito privado 

utilizadas até os dias hodiernos. O Digesto, por exemplo, consistia em um conjunto de 

passagens legislativas que se referia ao ius publicum, catalogadas atualmente como direito 

privado. 

Importante notar que o Direito Romano se volta para o povo, a lei tinha como principal 

sujeito o cidadão romano, conforme estabelece o brocardo: lex est quod populus iubet atque 

constituit. A democracia, por sua vez, como conhecemos hoje, é o regime político onde o povo 

exerce o poder soberano de decidir sobre as leis. 

Portanto, imagina-se que uma sociedade cujas leis são constituídas pelo povo haja uma 

cultura democrática pulsante. No entanto, apesar de haver plebiscitos e estes serem possuírem 

status legiferante (os termos lex e plebiscitum eram indiferentes na época republicana), a parcela 
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da população que tinha acesso à participação política era ínfima, da mesma forma como ocorria 

na democracia grega. 

Na sociedade romana estratificada, embora os plebeus pudessem votar, o poder político 

estava concentrado na figura dos patrícios, uma vez que os votos eram baseados na renda. Eram 

os patrícios também que ocupavam os cargos das instituições romanas – o consulado, o senado 

e a assembleia dos cidadãos. 

Com a fragmentação do Império Romano e o surgimento dos Feudos, a sociedade 

europeia adentra no período do medievo, em que, apesar da influência do direito romano ainda 

ser muito forte, o poder supremo deriva do príncipe e se transmite aos súditos. 

No entanto, os juristas medievais, influenciados pelo Digesto, principalmente diante da 

afirmação ulpiana uod principi placuit, legis habet vigorem, consideravam que o príncipe teria 

autoridade porque o povo concedeu, verificaram que, qualquer que fosse o soberano, o povo 

ainda possuía o poder de criar direito por meio da tradição. 

Após um longo período de regime Feudal, na Idade Média, mais ao ocidente, surgiram 

os primeiros ensaios da Democracia Clássica, conforme denominação de Azambuja (2008). 

Esta decorria diretamente da luta ideológica e filosófica contra o Estado Absolutista instalado 

no poder desde o século XV. 

A vitória dos ideais burgueses em fins do século XVIII e século XIX, nos Estados 

Unidos da América e na Europa, consolidaram a democracia liberal diante das características 

indispensáveis à democracia: o poder político emana do povo e este é soberano; diferenciação, 

autonomia e independência dos órgãos que exercem o poder político; a Constituição possui o 

papel de criar limites às prerrogativas dos governantes; direitos individuais declarados e 

assegurados pelo texto constitucional. 

As unidades nacionais europeias recém-saídas do regime feudal, com o poder 

fragilizado e as divergências entre os interesses locais e regionais foram motivos políticos e 

sociais suficientes para o surgimento de um instrumento denominado mandato imperativo. O 

mandato imperativo consiste – baseado no direito privado – em especial na figura do mandato, 

instituto do direito romano e civil – numa relação de confiança e dependência entre os monarcas 

e os eleitores, por meio de poucas perguntas com funções meramente consultivas da opinião 

das classes dominantes (FERREIRA, 1975). 

Advém também desse período a busca pela representatividade política diante do 

crescimento populacional, da ideia de Estado-Nação e da expansão do terceiro estado. A 

representação almeja refletir as condições sociais dentro dos parlamentos e assembleias. 

Com a rigidez social imposta pela nobreza e pelo clero, o terceiro estado, formado por 

burgueses, campesinos e trabalhadores urbanos, reagia contra a ordem social imposta e exigia 
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uma maior valorização de suas demandas políticas, tanto quanto a participação no cenário 

democrático-participativo. 

Portanto, fica cada vez mais latente a necessidade do estabelecimento de um Poder 

Legislativo que trabalhasse em prol da Nação e não em desfavor das minorias, em termos 

representativos. 

No entanto, foi com a Revolução Francesa de 1789 que um novo Estado surge, com a 

transferência de sua soberania à nação. O mandato imperativo que existia como um instrumento 

consultivo entre o monarca e a classe dominante é extinto, consagrando-se a noção da 

titularidade da soberania à nação. 

Sieyès (2002) em sua obra clássica da Revolução Francesa, Qu’est-ce que le Tiers état?, 

desenvolveu a teoria da representatividade da nação com fulcro na soberania popular. Para 

Sieyès (2002), a nação é um corpo de associados que vivem sobre uma lei comum e são 

representados pelas mesmas legislaturas. 

Ora, com esse novo impacto, o mandato político foi contemplado a nível nacional. Pela 

tese da soberania nacional, a nação possui o pertencimento do mandato político ao passo que 

os mandatários legislam e administram o bem público em prol dos interesses da maioria da 

nação. Segundo Caggiano (2004), nem mesmo o surgimento dos partidos políticos no século 

XX impediu a influência de Sieyés em relação à representação política. 

Em contrapartida, a natureza jurídica da democracia a partir da soberania popular ou 

nacional é precária, pois a representação estaria reduzida ao instrumento de mandato, ou seja, 

ao binômio mandante-mandatário. Outrossim, a nação como detentora da soberania não detém 

motivos suficientes para a legitimidade dos cargos eletivos (REALE, 2000). 

Desta feita, a soberania nacional não se configura como razão suficiente para a 

verificação e o reconhecimento da legitimidade dos mandatos eletivos ou da representação 

popular. O que a soberania nacional pode resultar são três princípios fundamentais para a ordem 

política, segundo Reale (2000, p. 168): 

 

1º) O povo deve ter uma participação cada vez mais ampla nos negócios públicos, de 

acordo com o seu nível cultural e a sua capacidade ética; 

2º) A soberania do Estado deve ser exercida sempre em nome do povo e segundo os 

seus interesses espirituais e materiais; 

3º) Não há ordem estatal legítima sem o consentimento dos governados, donde a 
necessária nota de juridicidade inerente ao conceito de representação política. 

 

Na Inglaterra, Edmund Burke – parlamentar de origem irlandesa, membro da Câmara 

dos Comuns e de filiação partidário ao Whig – preocupou-se também com a relação entre 
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representantes e representados confirmando a negação do mandato imperativo durante o século 

XVII. 

Burke (1999), apesar de não construir uma apresentação sistemática e coerente da teoria 

de representação da qual era defensor, demonstra que o mandatário não deveria vincular-se 

unicamente aos interesses individuais dos eleitores, mas sim do interesse de toda a nação. 

Infere que a opinião dos eleitores deve ser sopesada e respeitada, bem como examinada 

e ouvida, mas as instruções imperativas de obrigação percebida nos mandatos imperativos não 

coadunavam necessariamente com a ideia de representatividade política. 

A negação do mandato imperativo não foi uma ideia inédita de Burke, essas concepções 

já apareciam em escritos do filósofo John Toland e do deputado Humprey Mackworth, no 

entanto o discurso aos Eleitores de Bristol, de Edmund Burke, é um dos registros mais 

memoráveis sobre a crítica (ÀVILA, 2009). 

A teoria do mandato livre proposta por Burke consiste na ruptura do vínculo entre o 

representante e o representado, ou seja, o parlamentar possui independência para representar 

interesses nacionais e não somente os interesses locais e individuais de cada representado. 

Portanto, de acordo com Àvila (2009), Burke indica que o parlamento é livre para decidir sobre 

temas nacionais e mais relevantes, sendo inconcebível a representação delegada, ou imperativa.  

É possível observar que o termo nação é sempre mencionado de forma generalizada, 

como se abrangesse todos os indivíduos que sofrem influência daquele Estado específico. No 

entanto, as minorias sociais e políticas eram desconsideradas do cenário representativo, 

experimentando a democracia às margens da vontade da maioria. 

Com o objetivo de suprir a ânsia pela representatividade, combinado com a inevitável 

relevância política do proletariado, surge, principalmente na França e na Inglaterra, o 

reconhecimento do poder normativo das organizações sindicais, de forma a conceder uma maior 

representatividade à classe em ascensão, devido ao intenso desenvolvimento industrial. 

Além das organizações sindicais, é possível perceber também o aparecimento de 

coletividades organizadas revestidas de pessoas jurídicas, com a função de exprimir a vontade 

coletiva (AVILA, 2009). 

A novidade dos órgãos coletivos era a desvinculação da singularidade de representação 

entre o mandatário e o mandante. Com a figura dos órgãos coletivos, uma parcela populacional 

possuía representatividade nas matérias que tinham em comum perante o Estado. 

O movimento das coletividades organizadas foi denominado teoria dos órgãos do 

Estado e teve intermédio de pensadores alemães como Gierke, Jellinek e Laband (ÁVILA, 

2009). Esta teoria, ao seu turno, pode ter sido o primeiro esboço para o surgimento de entidades 

como os partidos políticos. 
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Os partidos políticos surgem, de forma mais contundente, a partir da segunda metade 

do século XIX (ÁVILA, 2009). Além de funcionarem como um importante instrumento 

consultivo de opinião popular, atuam, até os dias atuais, como um agente político essencial da 

democracia representativa e dos programas político-governamentais, uma vez que exercem 

funções de aproximação dos eleitores ao poder público através do mandato. 

Acontece que a noção de representatividade começa a cambiar a relação dualista 

(mandante-mandatário) encontrada até então. Os eleitores agora possuem no voto um 

instrumento de exteriorização de suas tendências políticas, dos planos de governo aos quais 

pretendem se submeter. Não mais escolhem diretamente seus governantes, estes passam a ser 

escolhidos pelo partido político/programa de governo vencedor das eleições. 

Esse sistema ainda continua sendo, em seu cerne, o sistema político de representação 

que se perdura até os dias atuais. No entanto, um momento histórico específico fez com que o 

modelo vigente se reestruturasse por necessidade. O evento em comento foi o surgimento das 

teorias socialistas, o socialismo utópico e o marxista. Parte da Igreja Católica também 

contribuiu, de certa forma, com esse movimento, através da doutrina de justiça social. 

Esses movimentos criticavam as constituições liberais também no que tange à 

representação da nação e ao esquecimento dos anseios das minorias, que eram achatadas pela 

vontade nacional. Nasce, portanto, a noção de quarto estado, classe operária oprimida pela 

Revolução Industrial que não se sentia representada pela democracia nacional (BONAVIDES, 

2003). 

Desta feita, com o intuito de frear as ideias socialistas que floresciam em toda a Europa 

e que ameaçavam o status quo das nações devido à abordagem radical de pensamento, repleta 

de críticas ao sistema social vigente, surgiu um movimento constitucional que cedia direitos 

políticos, sociais e trabalhistas como forma de amenização dos conflitos sociais existentes. 

Denominado Constitucionalismo Social, tem como inspiração os ideais socialistas e 

inaugura nos textos constitucionais direitos sociais e políticos, voltados principalmente ao 

proletariado, ansioso por mudanças positivas no âmbito político, social e trabalhista. 

O movimento teve seu ápice com a promulgação da Constituição Mexicana de 1917 e a 

Constituição de Weimar, em 1919. Ambas com a preocupação de insculpir direitos sociais e 

políticos diante do cenário socialista efervescente. No Brasil, o Estado social foi introduzido 

pela Constituição do Estado Novo, em 1934, que em seu primeiro artigo afirmava que o poder 

político emana do povo e em nome dele se exerce (BONAVIDES, 2003). 

De forma a contribuir com o cenário de mudanças, o tipo de representação 

majoritariamente praticada pelos estados até então, por meio de organizações, corporativa ou 
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institucional, mostrou-se insuficiente e ultrapassada quando serviu de justificativa para o 

surgimento de regimes totalitários na Europa. 

Portanto, uma nova crise representativa se instalava na Europa após a Segunda Guerra 

Mundial, haja vista que os estados totalitários, causadores de genocídios e lesões aos direitos 

humanos, utilizavam-se de instrumentos participativos para legitimar seus atos governamentais. 

De forma ilustrativa pode-se colacionar um episódio histórico no qual, em outubro de 

1933, a então Alemanha nazista anuncia sua retirada da Liga das Nações e das negociações 

sobre desarmamento em Genebra. Muito criticado pelos demais estados-membros, o governo 

alemão propõe um plebiscito de aprovação popular. No dia 12 de novembro de 1933, foi 

questionado ao povo alemão, juntamente com as eleições parlamentares, se os cidadãos 

aprovavam a política do governo alemão, bem como declaravam, sob vontade própria, adesão 

ao governo nazista (ALTMAN, 2011). 

Ainda segundo Altman (2011), os resultados demonstraram que 95,02% votaram sim e 

apenas 4,92% discordavam do modelo político do estado nazista. Além de 1933, durante os 

anos seguintes até 1938, o povo alemão fora convocado a participar de mais três plebiscitos 

similares, todos com taxas de participações e porcentagens afirmativas de votos altos. 

No pós-guerra, a necessidade de uma democracia direta, com maior participação popular 

e a aversão às representações institucionais, reforçou-se com o surgimento do Estado 

Democrático de Direito, baseado no processo democrático, com eleições periódicas e o 

fortalecimento da relação representativa nas democracias. 

No entanto, Kelsen (1998) acredita que a relação de representação seja mais do que uma 

simples nomeação ou eleição periódica de agentes públicos pelos representados e que a 

limitação da democracia representativa ao mero procedimento eleitoral é um enfraquecimento 

do princípio da autodeterminação política. 

Nas lições de Kelsen (1998, p. 414) uma relação representativa verdadeira precisa: 

 

(...) que o representante seja juridicamente obrigado a executar a vontade dos 

representados, e que o cumprimento dessa obrigação seja juridicamente garantido. A 

garantia típica é o poder dos representados de cessar o mandato do representante caso 

a atividade deste não se conforme aos seus desejos. 

 

Ainda para Kelsen (1998), se a relação de representação não permitir a existência da 

obrigação jurídica entre os representantes e os representados, a democracia participativa em 

vigência se torna uma farsa, não existindo representação de forma alguma. O pensamento do 

auto não se confunde com o modelo de mandato imperativo, uma vez que a vinculação entre o 

representado e representante, para Kelsen, possui obrigações unicamente jurídicas, e não 

políticas. 
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Portanto, elementos como eleições, partidos políticos, sufrágio universal não se fazem 

suficientes para a definição de uma relação representativa se não houver uma relação de 

obrigação jurídica dos representantes para com os representados. Com isso, surgem novos 

questionamentos acerca da representação política, bem como o sucesso de casos de 

representação semidireta na Suíça e nos Estado Unidos da América, com consultas populares 

frequentes e a tentativa de compatibilizar instrumentos da democracia semidireta com o sistema 

representativo (ÁVILA, 2009). 

O estudo da democracia direta, nesse contexto, torna-se importante. Instrumentos como 

plebiscitos, referendos, ações populares e recall político têm demonstrado ser artifícios 

eficientes na dinâmica da participação política das democracias modernas. 

No Brasil e em outros países democráticos a democracia participativa e direta é prevista 

e, muitas vezes, estimulada pelo crescente avanço tecnológico e disponibilidade de informação. 

No entanto, iremos analisar, ainda neste capítulo, o cenário das democracias participativas e a 

efetivação dos instrumentos de consulta popular nas democracias jovens, bem como a brasileira. 

 

2.2 Introdução dos instrumentos democráticos de participação direta 

 

Após experiências traumáticas ao longo do século XX, o Estado Democrático de Direito 

– que objetiva a justiça social por meio de normas democráticas, períodos eleitorais definidos, 

sufrágio universal e garantias aos direitos fundamentais, bem como atribuições e limites ao 

poder do Estado bem delimitados – não se bastava mais somente em um conceito de modalidade 

estatal ou de um sistema de governo. 

O regime político vivenciado em um Estado foi convertido em um novo direito 

fundamental dos povos, de qualidade distinta das três gerações de direitos fundamentais 

conhecidas até a época. Vale frisar as dimensões ou as gerações de direitos que se definiam até 

a primeira metade do século XX. De acordo com Paulo Bonavides (2003, p. 429): 

 

Direitos da primeira geração, no consenso dos publicistas, foram os direitos 

individuais; direitos de segunda geração, os direitos econômicos, sociais e culturais; 

e, de último, na idade da tecnologia, direitos da terceira geração, aqueles que 

entendem com a paz, o desenvolvimento, o interesse dos consumidores, a qualidade 

de vida e a liberdade de informação. Três gerações regidas ou inspiradas sucessiva e 

cumulativamente pelos princípios da liberdade, da igualdade e da solidariedade. 

 

De forma a coadunar com o caráter principiológico da democracia, bem como a 

característica intrínseca entre o Estado e o Direito, Darcy Azambuja (2008, p. 423) aduz: 
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Nos regimes democráticos não pode haver antinomia nem submissão entre Estado e 

direito. O Estado não cria o direito, apenas o promulga, cumpre e faz cumprir. O 

Estado é o direito institucionalizado, é o direito que se realiza por meio da ação dos 
órgãos institucionais. O direito é ideia, a do bem público, encarnada no Estado. Não 

se confundem, mas se integram numa síntese, como o corpo e a alma do homem. 

 

Considera-se, portanto, a democracia como direito fundamental de quarta geração, 

diante do poder normativo e jurídico que esse sistema se exterioriza a partir das normas e 

constituições exaradas durante a segunda metade do século XX. 

É diante do cenário de globalização político-democrática que Paulo Bonavides (2013, 

p. 590) considera a democracia como parte da quarta geração, elencando os direitos à 

democracia, à informação e ao pluralismo como parte dessa dimensão e, uma vez concretizados, 

fortalecerá o futuro de uma sociedade aberta e universal. 

O avanço tecnológico e a aproximação entre as culturas democráticas ao redor do mundo 

devido à facilidade comunicativa, contribuíram para o que o autor chama de maximização 

universal da quarta dimensão dos direitos fundamentais. Inclusive, a criação de organismos 

internacionais de agregação política foi intensa no pós-guerra mundial, estreitando as definições 

de Estado e de democracia no plano mundial. 

Concomitantemente, percebe-se uma crise de credibilidade do sistema representativo 

diante de turbulências políticas vivenciadas nas últimas décadas do século XIX, que, 

inevitavelmente, abalaram a ordem social vigente e o terreno político. 

Chevallier (2009) comenta algumas desestabilizações dos alicerces da ordem política 

mundial, como o caso Dutroux, na Bélgica, que revelou o funcionamento ineficiente das 

instituições e culminou na “caminhada branca” de 20 de outubro de 1996; comenta também 

sobre a operação mani pulite na Itália, que desvendou casos de corrupção durante a década de 

1990 e levou a extinção de partidos políticos envolvidos no escândalo; o caso Khol, na 

Alemanha e, em março de 2006, o financiamento do partido trabalhista no Reino Unido que 

acelerou a saída do primeiro-ministro Tony Blair. 

Como complemento, pode-se relembrar o frágil período de redemocratização brasileira 

na década de 1990, período no qual foi possível vivenciar o escândalo dos “anões do 

orçamento”, o plano de confisco das poupanças e o ponto ápice da crise representativa que se 

deu com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. 

Chevallier (2009) apresenta, ainda, dois elementos principais de desestabilização que 

contribuíram para pôr em xeque o sistema representativo no plano global. A primeira seria a 

crise do liame político e a segunda, a crise do vínculo cívico. 

Segundo o autor, a crise do liame político advém da inexistência do sentimento de 

representação e o aumento da desconfiança por parte do eleitorado diante dos escândalos 
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presenciados no final do século XX e começo do século XXI. Aduz que a desconfiança não se 

concentrava somente na figura dos políticos, mas de todos os poderes do estado. 

Ademais, a participação popular demonstrou ser cada vez mais rara diante da 

desconfiança política vivenciada, tanto nos comportamentos eleitorais – aumento do índice de 

abstenção – quanto na presença de eleições cada vez mais voláteis – frágeis convicções de votos 

e a cessão ao discurso populista (CHEVALLIER, 2009). 

A crise do vínculo cívico, ao seu turno, resulta da inexistência de uma comunidade 

política, diante da explosão do individualismo e da “desagregação da identidade nacional”, que 

o Jacques Chevallier (2009, p. 197) caracteriza como: 

 

(…) crise do civismo, produzindo um fenômeno de anomia; fluxos migratórios, 

favorecendo um processo de hibridação e miscigenação. Presença de comunidades 

alógenas sobre o território nacional (...) 

 

Coaduno com a percepção do autor sobre a crise do liame político, bem como a do 

vínculo cívico. No entanto, compreendo de forma diferente os motivos pelos quais o vínculo 

cívico é precário atualmente. Obviamente, a percepção cultural do autor francês sobre a crise 

cívica é bem diferente daquela percebida por um observador da cultura político-social 

brasileira. 

É diante das falhas dos modelos representativos vivenciados desde a democracia grega, 

apontada no início do capítulo, e ainda bem saliente no século XXI, que o modelo de 

democracia direta vem adquirindo adeptos ao redor do globo. Experiências em países como 

Estados Unidos da América e Suíça dão bons exemplos de como a democracia direta pode ser 

miscigenada ao modelo de democracia participativa moderno. 

A democracia direta é aquela cujo exercício é exclusivo do povo, o qual age diretamente 

por meio do voto sobre tudo aquilo que é relativo à administração e ao poder estatal. Canotilho 

(2000) ainda afirma que a democracia direta pressupõe uma estrutura social e territorial 

insustentável nos dias atuais. 

Conforme já relatado, a Grécia Antiga é o modelo mais aproximado de uma democracia 

direta pura até os dias atuais. No entanto, os sistemas democráticos atuais podem utilizar 

instrumentos da democracia direta para alcançar a maior eficiência em seus objetivos. Para 

tanto, iremos trabalhar com o termo democracias semidiretas, ou seja, democracias 

representativas que adequam ferramentas diretas de participação ao seu funcionamento. 

O referendo, por exemplo, configura-se em um processo consultivo aos eleitores sobre 

o aceite ou a negação de um texto legislativo. O procedimento de consulta deve ser formal e 



23 

 

regulamentado por lei. Ademais, a iniciativa do referendo pode ser tanto por conta do Estado 

quanto por iniciativa popular. 

Por muitas vezes confundido com o referendo, o plebiscito é outro instrumento da 

democracia direta utilizado nos sistemas híbridos. Trata-se de uma consulta popular anterior à 

existência de um texto normativo ou à legislação. São apresentadas algumas questões ou opções 

ao crivo popular. 

O veto, por sua vez, é a ferramenta que possibilita aos eleitores exigirem que uma 

determinada legislação seja levada ao crivo popular. Chama-se veto pois, caso haja uma 

rejeição do referido texto legal pela população, o texto deverá ser revogado do ordenamento 

jurídico, funcionando como um procedimento de law-controlling (CANOTILHO, 2000). 

O autor português também leciona sobre a iniciativa popular e assim pode ser verificado 

que esse instrumento de democracia semidireta: 

 

(...) é um procedimento democrático que consiste em facultar ao povo (a uma 

percentagem de eleitores ou a um certo número de eleitores) a iniciativa de uma 

proposta tendente à adopção de uma norma constitucional legislativa. (CANOTILHO, 

2000, p. 295) 

 

Oportunamente, vale destacar a figura do recall, cuja atenção será despendida ao longo 

dos próximos capítulos. Trata-se de uma ferramenta de controle popular e político através da 

revogação do mandato político, antes do término do período previsto. Portanto, age como uma 

execução ao descumprimento das obrigações representativas, bem como um exercício eficiente 

da soberania popular. 

O instrumento de revogação de mandato político foi aprimorado, principalmente nos 

Estados Unidos da América, mas está previsto em diversas constituições de diferentes regimes 

políticos, como é observado nos próximos capítulos. 

O questionamento central do presente trabalho volta-se ao estudo do mais aprofundado 

do recall e a possível adequação deste instituto ao ordenamento brasileiro, uma vez que a 

Constituição Federal de 1988 prevê dispositivos de participação popular semidireta e o cenário 

político do país encontra-se diante de uma crise de representação política aguda. 

 

2.3 Democracia semidireta no Brasil 

 

Ao tratar sobre democracia participativa no Brasil, a Constituição Federal de 1988, 

marco simbólico da transição democrática, prevê instrumentos e mecanismos de democracia 

participativa juntamente com a efetividade da soberania popular. 
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A recente democracia brasileira se conformou nos moldes do sistema representativo, 

esquema no qual o povo escolhe, por meio do voto, seus representantes e estes agem como se 

o povo fosse. Sem dúvidas esse sistema, além de ser uma tendência global, foi uma resposta 

imediata ao regime ditatorial instaurado no Brasil desde 31 de março de 1964. 

Em consideração à incorporação de mecanismos de democracia direta no sistema 

representativo brasileiro, classifica-se como híbrida ou mista a participação popular brasileira. 

Prevê a participação representativa, por meio dos mandatos políticos, mas possibilita a 

participação direta da população em determinados momentos, de forma a ultrapassar o conceito 

dicotômico de democracia direta versus indireta. 

O Brasil (1988) adotou três ferramentas de participação popular semidireta e estabeleceu 

no texto constitucional, em seu artigo 14, o seguinte: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 

II - referendo; 

III - iniciativa popular. 

 

Além desses, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu outros dispositivos de 

participação popular e controle do poder por parte dos cidadãos. Por exemplo, a ação popular, 

prevista no art. 5º, LXXII, da CF/1988, que consiste na legitimidade de qualquer cidadão de 

iniciar uma ação visando a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. A ação popular é 

regulamentada pela Lei 4717/65 e consiste em um instrumento de afirmação da cidadania, cuja 

finalidade é a defesa inerente aos interesses difusos. 

Outra ferramenta de participação popular prevista pela constituição cidadã é o direito de 

petição, previsto pelo art. 5º, XXXIV, “a”, da CF/1988, e possui o objetivo principal de 

assegurar o exercício das prerrogativas do Estado Democrático de Direito em possibilitar o 

cidadão perquirir os direitos e obrigações a este inerentes frente aos abusos e arbitrariedades. 

A previsão destes instrumentos no texto constitucional estabeleceu um avanço no que 

se diz respeito à democracia participativa de forma inédita no país. Segundo Bonavides (2003), 

com a introdução dos veículos da democracia direta pela Constituição de 1988, o Brasil deu 

uma importante abertura a instrumentos avançados de democracia direta no sistema 

participativo brasileiro, no entanto a eficácia dependerá da direção do processo político e da 

harmonia do Poder com a cidadania. 

O comentário é acertado haja vista o necessário grau elevado de maturidade da relação 

de cidadania que os instrumentos de democracia direta pressupõem. O retorno das tomadas de 
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decisões pontuais ao eleitorado, bem como a inserção popular na vida política de forma mais 

incisiva, demanda consciência cívica e educação política elevadas. 

Durante o período de redemocratização pós Constituição de 1988, o Brasil 

experimentou o exercício dos instrumentos de democracia semidireta por meio dos plebiscitos 

de 21 de abril de 1993, sobre o regime e o sistema de governo no Brasil, o de 11 de dezembro 

de 2011, sobre a divisão do estado do Pará, que ocorreu no referido estado e o de 05 de outubro 

de 2014, sobre a criação de dois distritos em Campinas, que ocorreu no referido município. 

Ademais, a história da jovem democracia brasileira conta com 2 (dois) referendos: o 

primeiro sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições, ocorrido no Brasil 

a 23 de outubro de 2005, e o segundo consistia em decidir pela manutenção ou não da mudança 

de fuso horário para o estado brasileiro do Acre. 

Sobre as iniciativas populares a legislação brasileira conta com 4 (quatro) dispositivos 

advindos desse tipo de intervenção popular. A Lei 8.930/1994 que alterou Lei de Crimes 

Hediondos (8.072, de 1990), a Lei 9.840/1999 de combate à compra de votos, a lei 11.124/2005 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e a Lei Complementar 135/2010 da Ficha 

Limpa. 

No entanto, a democracia participativa brasileira ainda atua de forma primária, com a 

presença tímida de consultas populares após a redemocratização. Ademais, as consultas 

populares realizadas não parecem discutir as necessidades populares propriamente ditas, 

sempre são temas e questões que margeiam os principais desafios e problemas sociais 

brasileiros. 

Diante da iminente crise institucional vivenciada pela Democracia brasileira dentro dos 

últimos 5 (cinco) anos, possuindo seu marco no ano de 2013, surgiu, de forma inevitável, o 

debate acerca de mudanças e renovações políticas. As denúncias de corrupção que atingiram, 

sem restrição, os partidos e os Poderes, bem como as manobras políticas explícitas como 

espetáculos, contribuíram para clarear e focalizar o principal sintoma da crise democrática 

brasileira: a representatividade. 

Nesta esteira, é possível constatar o mesmo fenômeno de descrença no cenário político-

representativo brasileiro por meio da relação de desconfiança e descrença entre os representados 

e os representantes. No Brasil, tanto o sistema eleitoral, quanto os partidos políticos e os órgãos 

governamentais passam por essa crise de credibilidade. Verifica-se, portanto, o que aduz 

Bonavides (2003, p. 431) sobre o tema: 

 

Os fracassos da Quarta República provocaram em todo o País uma considerável 

descrença da Sociedade no aparelho representativo tradicional. O emprego deste, ao 

longo de quatro repúblicas, por mais de um século, não eliminou as oligarquias, não 
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transferiu ao povo o comando e a direção dos negócios públicos, não fortaleceu nem 

legitimou nem tampouco fez genuína a presença dos partidos no exercício do poder. 

Ao contrário, tornou mais ásperas e agudas as contradições partidárias em matéria de 
participação governativa eficaz. Ao mesmo passo fez, também, do poder pessoal, da 

hegemonia executiva e da rede de interesses poderosos e privilegiados, a essência de 

toda uma política guiada no interesse próprio de minorias refratárias à prevalência da 

vontade social e sem respaldo de opinião junto das camadas majoritárias da 

Sociedade. 

 

A crise representativa somada ao descrédito no cenário político brasileiro levantam o 

questionamento de uma reforma política urgente, bem como a introdução de mecanismos de 

controle político e de eficácia da soberania popular. É nesse sentido que iremos abordar nos 

próximos capítulos o recall político e suas nuances, bem como a possibilidade ou não de 

adequação deste instrumento no sistema participativo brasileiro. 
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3 RECALL POLÍTICO 

 

Recall é um termo originariamente da língua inglesa e é um vocabulário plurívoco, pode 

ser traduzido e entendido de diversas formas: revocação, recordação, revogação, demissão, 

devolução, dentre outros. 

No direito, o termo recall é mais comumente conhecido nas relações consumeristas 

como sendo o procedimento gratuito pelo qual o fornecedor informa ao público sobre defeitos 

encontrados em produtos vendidos ou serviços prestados, convocando-os para a troca ou para 

o saneamento dos defeitos. 

No entanto, o presente trabalho considera o termo recall como a destituição de 

funcionários públicos, por votação popular. Esta definição é amplamente conhecida no direito 

estadunidense, sendo o local de maior desenvolvimento deste instituto. 

Azambuja (2008, p. 264) informa que: 

 

Em alguns estados da União Americana o recall tem tido, nesses últimos anos, larga 

aplicação, não somente para membros da Câmara, como para membros do Executivo 

e do Judiciário. Certo número de eleitores, de 20 a 25% do total, pode pedir que o 

cidadão seja submetido ao recall ou revogação. 

 

Interessante o comentário do constitucionalista sobre a abrangência do instituto em 

estudo que alcança, além dos deputados e dos representantes diretos da população, os membros 

do Executivo, que possuem um mandato de caráter imperativo, bem como os do Judiciário, que 

possuem suas atribuições decorrentes de indicações indiretas. 

Meirelles Teixeira (1991, p. 478) define o recall como um direito popular de eliminar 

os efeiros dos mandatos de representantes diante da prática de alguns atos legislativos 

considerados inapropriado aos olhos do interesse coletivo. 

Percebe-se, então, o caráter de soberania popular evidenciado no comentário do 

publicista e retoma o conceito da democracia participativa como um direito do povo. Em 

relação aos “atos legislativos inconvenientes” pode-se fazer um paralelo com as obrigações do 

mandato político, previstos em Hans Kelsen já citados anteriormente. 

Com a visão do recall como um instrumento de direito público, Caggiano (1987, p.30) 

exara em sua tese de doutorado que o referido instrumento possibilita que os eleitores, antes da 

extinção natural do mandato, destituam o funcionário praticante de atos repulsivos, indicando-

lhe um sucessor. 

Paulo Bonavides (2000, p. 377) assevera que o recall político é uma maneira de 

revogação individual, em contraponto ao Abberufungsrecht, que capacita o eleitorado a revogar 

os funcionários que possuem práticas que não lhe agradem. 
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O publicista norte-americano Cronin (1989, p 125), especialista em democracia direta, 

indica que o instrumento revocatório do recall consiste em um “instrumento procedimental da 

democracia que permite aos eleitores dispensar e substituir um agente público. 

As definições de recall político possuem confluências no que se diz respeito a 

destituição de funcionários, mandatários ou autoridades que não realizam satisfatoriamente, por 

motivos variados, a função pública confiada a eles pelos cidadãos. Trata-se de um mecanismo 

processual, o qual deve possuir as fases bem delimitadas, como levantamento de provas, ampla 

defesa, votação justa e apuração confiável, com o fito de dirimir a instabilidade política. 

Dos textos, pode-se inferir que o recall político possui elementos essenciais ao seu 

funcionamento e eficácia. Neste diapasão, considera-se o recall, antes de ser um direito, como 

um procedimento que veicula o direito de revogação. É, portanto, o canal ou veículo pelo qual 

a soberania popular pode ser exercida para a aplicação do direito à revogação de um mandato 

político. 

Outra faceta desse instrumento é o caráter jurídico, uma vez que os motivos que ensejam 

a destituição de um funcionário público advêm do descumprimento obrigacional que o cargo 

exige. Junto ao caráter jurídico, observa-se também o político, que é revelado através do 

exercício da soberania popular. 

Um último conceito que pode ser inferido dos textos apresentados é a natureza do sujeito 

que pode sofrer o recall político. Parece que a figura do agente público, seja ele nomeado ou 

eleito, pertencente a qualquer poder estatal, enquadra-se bem nas definições exaradas. 

Como contribuição à conceituação do instrumento do recall político é mister diferenciá-

lo brevemente de outros institutos democráticos que causam confusão por suas semelhanças à 

revogação de mandato político. 

O primeiro a ser diferenciado trata-se do processo de impeachment. A diferença entre 

os institutos reside nas motivações e na titularidade. O impeachment necessita da prática de um 

crime de responsabilidade, previsto constitucionalmente, e é desencadeado e julgado por um 

órgão do Poder Legislativo. Ao seu turno, o recall político possui motivação mais ampla, trata-

se da insatisfação da conduta do representante no cargo por parte do povo e é este que possui a 

titularidade no procedimento decisionista. 

Ação de Impugnação de Mandato Eletivo é comumente confundida com a revogação de 

mandato político. Esta ação está prevista no artigo 14, §10 e §11 da Constituição Federal de 

1988: 

 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 

e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
(...) 
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§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 

quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder 

econômico, corrupção ou fraude. 
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, 

respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 

(BRASIL, 1988) 

 

A distinção mais óbvia entre a ação de impugnação de mandato eletivo e o recall político 

consiste na natureza essencialmente jurídica da primeira e político-jurídica da segunda. 

Ademais, a ação de impugnação possui uma abrangência material limitada quanto ao objeto 

(cassação do registro ou diploma) e ao motivo (abuso de poder econômico, corrupção ou 

fraude), enquanto a revogação não pressupõe limites de abrangência. Por fim, a ação de 

impugnação é julgada pela Justiça Eleitoral, ao passo que o recall político é uma decisão 

popular. 

Finalmente, a cassação diferencia-se da revogação do mandato político também pelos 

motivos de delimitação da abrangência material da cassação, pois se trata de uma perda de 

mandato de caráter punitivo de casos definidos em lei, e da competência decisiva. Ademais, 

apesar de possuir um caráter político, o instrumento da cassação é realizado pela Câmara dos 

Deputados ou pelo Senado Federal, sem a participação popular direta. 

 

3.1 Experiências históricas do Recall Político 

 

Conforme foi explanado no início do trabalho, a democracia ateniense é o modelo mais 

aproximado de uma democracia direta propriamente dita. Como não poderia ser diferente, havia 

instrumentos da democracia grega que se aproximavam do que hoje é conhecido como recall 

político, podendo ser considerados processos de revogação política primários. 

Na Grécia Antiga, portanto, havia exemplos de magistrados que eram destituídos de 

seus cargos em decorrência do voto direto dos cidadãos (ÁVILA, 2009) em casos de corrupção 

ou de ineficiência. 

Frisa-se também a ferramenta do ostracismo político, presenciado na sociedade 

ateniense, que servia de punição com o banimento de um indivíduo da sociedade durante dez 

anos, através do voto dos cidadãos. 

Conforme ressaltado no primeiro capítulo, durante a Idade Média havia a figura do 

mandato imperativo e era permitida a revogação deste através de instrumentos do direito 

civilista de obrigações e deveres. 
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Interessante comentar a observação de Karl Marx sobre um processo de revogação de 

mandato presente na sociedade francesa no período da Comuna de Paris, no ano de 1871. A 

definição de recall, portanto, assemelha-se com a nota de Marx (2011, p. 56-57): 

 

A Comuna era formada por conselheiros municipais, escolhidos por sufrágio universal 

nos diversos distritos da cidade, responsáveis e com mandatos revogáveis a qualquer 
momento. 

 

Noberto Bobbio (1986), quando trata do instrumento de revogação do mandato político, 

assevera que este é um instrumento próprio do pensamento político marxista, ao indicar que 

Marx foi quem deu importância particular ao feito da Comuna de Paris de revogar a qualquer 

momento os mandatos políticos. 

O comentário de Karl Marx sobre a existência dos mandatos revogáveis de Paris 

contribuiu para o acolhimento deste instrumento nas diversas constituições soviéticas. Bobbio 

(1986, p. 57) também comenta sobre essa influência: 

 

El principio fue retomado y confirmado por Lenin, comenzando por El Estado y la 

revolución, y luego trascendió como normativo en las diversas constituciones 
soviéticas. 

 

O recall foi acolhido por outros países socialistas, como a Hungria, a Bulgária, a 

Romênia e a Polônia. O instrumento em estudo manteve-se no texto constitucional soviético 

até o ano de 1938 (ÁVILA, 2009). 

Atualmente, como resquício da antiga URSS, a Federação Russa ainda possui a previsão 

da revogação de mandato dos deputados no texto legal. No entanto, o tema é de extrema 

controvérsia e o instrumento é basicamente utilizado como meio de coação política durante os 

períodos eleitorais (SANTANA, 2004). 

Paulo Bonavides (2000) lembra que o artigo 72 da Constituição de Weimar continha a 

previsão do processo de destituição do presidente do Reich, a pedido do Reichstag, por meio 

de uma votação popular. O povo poderia ser convocado para a consulta e o recall era 

consumado quando o resultado da votação era desfavorável à permanência do Presidente. 

Na Suíça, por sua vez, há o instituto tradicional denominado Abberufungsrecht que 

consiste na revogação de todo o corpo político da assembleia. Diferencia-se do recall político 

pois este consiste na revogação de um mandato individual, já aquele é de caráter coletivo, 

almeja atingir toda a assembleia legislativa. 
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Apesar de ainda ser permitido em sete cantões e um semicantão suíços, o 

Abberufungsrecht já foi acolhido nas constituições da Prússia e da Saxônia, antes da Primeira 

Guerra Mundial. 

Ademais, a principal localidade na qual pode ser encontrado e vivenciado, de forma 

mais recorrente, o procedimento de revogação de mandato político, são os Estados Unidos da 

América, o qual possui uma vasta literatura e é importante para a definição e observação do 

fenômeno democrático. 

Não obstante, a América Latina está repleta de previsões e experiências revocatórias e 

isso se tornou mais evidente após o episódio do referendo revocatório na Venezuela. Países 

como Colômbia, Equador, Peru e Bolívia possuem previsões legislativas de revogação de 

mandato políticos, que são exploradas ainda neste capítulo 

 

3.2 Recall norte-americano 

 

A sociedade norte-americana colonial não sofria ainda a influência do common law e o 

direito parecia ser pouco desenvolvido, com a ausência de legislações e as práticas morais 

bíblicas confundiam-se com o dever ser da sociedade. 

Por consequência, os puritanos – ingleses imigrantes por perseguição religiosa – 

controlavam política e socialmente as comunidades, com a ideia de vontade da maioria. 

Segundo Karnal (2007), o controle forte exercido pelos puritanos, que iam desde o controle de 

questões sociais quanto de foro íntimo da população, nascia da necessidade de manter a unidade 

da comunidade, bem como sua coesão. 

A presença do controle social rígido, pautado no puritanismo social, somado ao 

tratamento bíblico e religioso dos conflitos sociais existentes, resultou, principalmente na seara 

política, em uma rígida fiscalização dos atos praticados pelos líderes sociais. 

Ávila (2009, p. 58), em sua tese de doutorado, assevera: 

 

A forma primitiva do recall apareceu, portanto, no período colonial, dentro desse 

contexto, de forma não uniforme, permitindo ocasionalmente a revogação do mandato 

dos representantes, possivelmente, inspirada nas participações políticas das 

sociedades antigas e no mandato imperativo medieval. As instruções, como já 

ressaltado, sempre estiveram presentes no período colonial. 

 

Portanto, há de se perceber que, desde o período colonial norte-americano, a tradição de 

participação popular do povo é forte nessa sociedade. Ao longo da história e do 

amadurecimento dos institutos democráticos, o recall político se desenvolveu de forma bem 

delimitada e seguindo os moldes da sociedade norte-americana. 
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Ou seja, o recall norte-americano não se trata de um instrumento que foi introduzido em 

uma sociedade já existente, ao contrário, esteve presente no estado embrionário da democracia 

local, moldando-se de forma satisfatória até os dias modernos. 

Ainda no período colonial dos Estados Unidos da América, o instrumento do recall 

político foi previsto pelas leis General Court of Massachussets Bay Colony, em 1631, bem 

como nas legislações de Colony Charter, de 1691 (ÁVILA, 2009) 

No entanto, durante os Artigos da Confederação (1781-89) – um dos primeiros 

documentos governamentais norte-americano, que possui o escopo de unificação das Treze 

Colônias, bem como define a capacidade de autogoverno – foram propostas a criação de um 

instrumento democrático, no entanto, de acordo com Cronin (1989), a proposta não foi aceita 

pelos senadores, uma vez que estes entendiam o procedimento do recall como uma ameaça aos 

cargos eletivos. Completa ainda que o dispositivo não foi inserido nessa oportunidade devido à 

falta de apoio político. 

Não obstante, durante a transição do século XIX para o século XX, a revogação de 

mandato político ressurge no ordenamento norte-americano, especificamente no Estado da 

Califórnia, com a denominação expressa de recall (ÁVILA, 2009). 

Arthur A. Ekirch Jr. (1965) comenta sobre um movimento na costa leste norte-

americana denominado Progressive Movement, influenciado pelo socialismo estatal europeu, 

com a intenção de reduzir o poder de influência de grandes grupos econômicos sobre a política 

e a justiça norte-americana. 

Aos poucos, a reforma progressista, banhado por uma natureza democrática e retomando 

os preceitos de participação popular dormente na sociedade norte-americana, foi adentrando o 

cenário político nas localidades municipais. Esse processo ganhou força com os escândalos de 

corrupção e esquemas de privilégios revelados nos contratos públicos voluptuosos em 

decorrência do rápido crescimento das cidades californianas (EKIRCH JR., 1965). 

Ao mesmo passo, Cronin (1989) foca no estímulo, patrocinado pelo Partido Populista e 

pelo Partido Socialista em 1890, para a adoção do recall em âmbito federal e estadual, uma vez 

que consideraram esses entes repletos de corrupção e tráfico de influência. Esses partidos 

acreditavam que o processo de impeachment era insuficiente haja vista a produção de provas 

prévias da prática de um crime de responsabilidade, bem como o afastamento da consulta 

popular direta. 

O fato é que os movimentos progressistas patrocinados pelos partidos de esquerda 

associaram a democracia direta ao liame entre o governo e o povo, com a justificativa de 

controle popular dos cargos políticos. Com isso, houve o resgate do recall, até então primitivo, 
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modernizado com as ideias da democracia semidireta, objetivando o combate aos grandes 

grupos de poder econômico que se mantinham no poder. 

Até 1900, apenas pequenas localidades e um número baixo de cidades havia aderido o 

recall em suas legislações (CRONIN, 1989). No entanto, Los Angeles, tomada por grandes 

corporações, como a empresa ferroviária Southern Pacific Railroad (ÁVILA, 2009), foi a 

principal cidade a aderir ao Recall em suas leis orgânicas municipais.  

Devido à influência da Grande Laranja na região, em 1908, o estado de Oregon instituiu 

o recall em suas leis orgânicas e, em 1911, a Califórnia aprovou o referendo, a iniciativa 

legislativa popular e o recall, dando início à expansão dos instrumentos de democracia direta 

nos Estados Unidos da América (CRONIN, 1989). 

Atualmente, são dezoito estados, bem como o Distrito de Columbia, que possuem a 

previsão do mandato revocatório. Embora previsto no âmbito local, o recall é pouco 

significativo a nível estadual e inexistente a nível nacional. 

Ademais, importante ressaltar que nos Estados Unidos da América existem duas 

espécies principais de recall: a destituição de um mandato legislativo ou de um funcionário 

eletivo e o recall judicial – com o fito de revogar decisão judiciária (DALLARI, 2000). 

Caso a população almeje desconstituir o magistrado do caso o instrumento utilizado 

seria o primeiro recall conceituado. O procedimento do recall judicial consiste em uma 

revogação da decisão proferida pelo magistrado. Inevitavelmente, este instrumento causa 

controvérsias e discussões acerca da independência do Judiciário, bem como o livre 

convencimento do magistrado. 

O procedimento de revogação do mandato político norte-americano tem como 

pressuposto a petição assinada por um determinado número de cidadãos previsto 

normativamente, na qual são apresentadas a justificativa e as razões do afastamento do agente 

público. Geralmente espera-se a renúncia do funcionário alvo do recall (TRIGUEIRO, 1942). 

Após concluída a fase de petição e o funcionário indicado não apresente a renúncia no 

prazo fixado pela lei, o recall pode se dar de duas formas, conforme é suficientemente explicado 

por Ávila (2009, p. 97): 

 

Na primeira, há uma única eleição na qual já se decide sobre a substituição da 

autoridade acusada. Esta primeira forma, por sua vez, possui duas variantes. Na 

primeira variante, procede-se apenas a uma eleição para o cargo, concorrendo o 
acusado como candidato. Nesse caso, portanto, consta da cédula de votação o nome 

do candidato, podendo este ser reeleito ou destituído. Na segunda variante, o eleitor 

vota, em primeiro lugar, sobre a destituição ou não da autoridade acusada e, depois, 

sobre quem deverá substituí-la. Nessa hipótese, ambos os votos são expressos na 

mesma cédula e a autoridade acusada não poderá concorrer como candidato. 
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Importante, para finalizar o presente tópico, o recente caso de Gray Davis. Joseph 

Graham “Gray” Davis Jr., do Partido Democrata, assumiu o poder em 1999 no cargo de 

governador do estado da Califórnia. Um grupo de ativistas do Partido Republicano e com o 

apoio de um promotor do estado iniciaram um movimento para a revogação do mandato do 

governador. 

Curioso notar que o processo de recall ganha proporções midiáticas e, para tanto, 

recursos financeiros para propagandas são cruciais em ambos os lados. 

Portanto, com a ajuda de recursos e o apoio de organizações pró-recall, o processo 

ganhou força e foi instaurado através de petição, em 23 de julho de 2003, com o total de 

1.256.408 assinaturas válidas, atestando o afastamento do governador do cargo. 

Em decorrência de tal fato, a eleição de recall foi marcada para o dia 7 de outubro de 

2003. Houve, portanto, um grande número de candidaturas, incluindo o então vice-governador, 

republicano, Arnold Schwarzenegger. 

O resultado das eleições de recall foi a destituição de Gray Davis do cargo de 

governador do estado da Califórnia e a eleição do astro hollywoodiano Schwarzenegger, 

recebendo um número de votos mais expressivo do que Davis havia obtido no período eleitoral. 

 

3.3 Experiências de Recall na América Latina 

 

O instituto do recall político, como visto neste capítulo, está previsto em diversas 

legislações ao redor do mundo e possui características gerais e semelhantes, mas também 

peculiaridades de adequação à cada sociedade específica. 

A América Latina, especialmente, possui uma história pautada em processos de luta e 

repressão desde o período pré-colonial, cenário de exploração, ditadura e revoluções. Alguns 

acontecimentos históricos, principalmente a marca perniciosa dos regimes ditatoriais, 

influenciaram a utilização de instrumentos democráticos participativos nas constituições de 

alguns países latino-americanos, como exemplo, o Brasil. 

A busca pela democratização no solo da América Latina fez com que o instituto do 

recall habitasse diversas constituições desse continente. Conforme já citados, países como 

Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e Peru possuem em seus textos constitucionais 

previsões da ferramenta de revogação de mandato político. 

A Bolívia instituiu a figura do recall político com a denominação de referendo 

revogatório por meio da Lei Nº 3850, de 12 de maio de 2008, permitindo a revogação da gestão 

do Presidente da República, do Vice-Presidente e dos governadores.  
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Ademais, na recente Constituição boliviana, de 2009, com o claro objetivo de 

ultrapassar os parâmetros ultraliberais experimentados recentemente, mecanismos de 

participação popular e a garantia dos direitos sociais foram insculpidos, de forma a se perceber: 

 

Artículo 11.  

I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, 
representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y 

mujeres.  

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la 

ley: III. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa 

ciudadana, la revocatória de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las 

asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.  

2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, 

directo y secreto, conforme a Ley.  

3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y 

representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.  

(REPÚBLICA DE BOLIVIA, 2009) 

 

O texto demonstra claramente a forma de democracia almejada pelo Estado boliviano, 

de características participativa e direta, com instrumentos de referendo, iniciativa legislativa 

cidadã e revogação de mandato.  

A possibilidade de revogação de mandato no âmbito federal é rara nos modelos 

democráticos, uma vez que a retirada do mandato do chefe do poder executivo pode causar 

instabilidades políticas. No entanto, a Constituição da República de Bolívia (2009) prevê, em 

seu artigo 170, as causas nas quais o mandato do presidente cessará, dentre elas, a revogação: 

 

Artículo 170  

La Presidenta o el Presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por 
renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o 

impedimento definitivo; por sentencia condenatória ejecutoriada en materia penal; y 

por revocatoria del mandato. 

 

 O texto constitucional também prenuncia o processo de revogação do mandato do chefe 

do poder executivo, estabelecendo a cessação imediata das funções do cargo e a convocação 

imediata de eleições deverá ser realizado no prazo de 90 (noventa dias), conforme o artigo 171. 

Estipula também que há restrição quanto ao pedido de revogação no último ano do mandato, 

bem como fica proibido o pedido por mais de uma vez em cada mandato do cargo eletivo, de 

acordo com o artigo 240 da carta constitucional boliviana (2009). 

Por sua vez, a Colômbia possui texto constitucional vigente desde 1991, no entanto, 

sofreu significativas modificações ao longo das duas décadas, sendo a última no ano de 2015. 

Tratou-se de uma reforma com o objetivo de reajustar os poderes, bem como a desconcentração 

das atribuições do cargo do Presidente. 
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A Constituição da Colômbia elenca uma série de direitos sociais, bem como a 

inauguração de mecanismos de democracia participativa, dentre eles o recall. Vejamos, 

portanto, o artigo 103 da referida carta constitucional: 

 

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía 

el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 
legislativa y la revocatória del mandato. La ley los reglamentará.  

(REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1991) 

 

Conforme indicado pela Constituição, a lei que regulamentou os instrumentos de 

democracia participativa na Colômbia foi a de Nº 134, maio de 1994, que regulamentou o artigo 

103 do texto constitucional e reservou o artigo 6º para o recall político, estabelecendo-o como 

um direito político dos cidadãos. 

De acordo com o artigo 63 da Lei Nº 134, regulamentadora da participação popular, o 

processo de recall deve observar três critérios: o percentual de assinaturas, o tempo do mandato 

e a execução da medida de remoção do cargo. 

No Peru, a Constituição em vigência foi promulgada em 1993, período de 

redemocratização posterior a um regime autoritário. O recall, portanto, surge no novo texto 

constitucional peruano no artigo segundo, item 17, como sendo um direito dos cidadãos: 

 

Artículo 2- Toda persona tiene derecho:  

(...)  

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social 

y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de 

elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de 

referéndum. 

 

Ademais, outros dispositivos constitucionais referem-se ao recall. O artigo 31, por 

exemplo, afirma que os cidadãos possuem direito a participar dos assuntos públicos mediante 

referendo, iniciativa legislativa, remoção e revogação de autoridades e prestação de contas. 

Outra novidade peruana é a possibilidade da revogação dos mandatos dos magistrados, 

conforme pode ser percebido no artigo 139 da Constituição do Peru (1993): 

 

Artículo 139- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 17. La 

participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, 

conforme a ley. 

 

Outro País que observou períodos políticos conturbados e redemocratizou seus institutos 

políticos com ferramentas participativas foi o Equador. A Constituição equatoriana é recente, 

de 2008, e possui a previsão do recall nos artigos 105, 106, 145, item 6. 
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De acordo com o artigo 61, o recall político – revocatória de mandato – é compreendido 

como um direito intrínseco ao cidadão equatoriano, bem como a participação na discussão 

política e de interesse público. 

Finalmente, a Constituição venezuelana, de 1999, prevê a revogação de mandato em seu 

artigo 70 e define o recall como um meio de participação e protagonismo do povo no exercício 

da soberania. Os pressupostos do processo de recall são: percentual de 25% dos inscritos e a 

proibição de revogação durante o mandato já impugnado. 

De acordo com Altman (2011), em meados de 2002, uma onda de protestos e greve 

nacional na Venezuela removeram o presidente recém-eleito, Hugo Chávez, e instalaram um 

governo liderado por Pedro Carmona, que dissolveu o congresso e se recusou a reconhecer a 

Constituição de 1999. No entanto, dentro de quarenta e oito horas, uma nova leva de protestos 

apoiou Chávez e criou caos nas ruas, mais mortes, obrigando os militares a devolverem a 

presidência à Hugo Chávez. 

No entanto, a polarização política na Venezuela ainda era intensa e opositores do 

governo chavista começaram uma empreitada, agora utilizando-se dos procedimentos 

democráticos previstos na Constituição de 1999, para destituir o presidente por meio do 

processo de recall político. 

As assinaturas foram colhidas durante o verão de 2003, no entanto, o Presidente do 

Conselho Eleitoral Nacional anunciou, no dia 12 de setembro de 2003, que a petição de 

revogação de mandato era inepta, uma vez que a Constituição era clara em relação à 

impossibilidade de cassar o mandato do presidente após a metade de seu mandato (ALTMAN, 

2011). 

Depois de um mês, mais uma tentativa foi arquitetada pela oposição, na qual foi colhida 

cerca de 3,5 milhões de assinaturas. Não obstante, o Conselho Eleitoral novamente impediu o 

prosseguimento do processo afirmando que somente 1,9 milhões das assinaturas eram válidas, 

as demais continham características duvidosas (ALTMAN, 2011). 

O embate político foi resolvido somente em 15 agosto de 2004, quando o recall foi 

finalmente realizado e o Chávez obteve sucesso – colhendo aproximadamente 60% dos votos 

– na votação assistida internacionalmente.  

Este capítulo se encerra com um exemplo crucial para definirmos os argumentos 

favoráveis e contrários da adoção do procedimento de recall na democracia brasileira. As 

influências políticas e o poder econômico ainda são obstáculos a serem vencidos pela 

democracia, uma vez que afastam a legítima participação popular. 
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4 O MANDATO DE REVOGAÇÃO E A DEMOCRACIA BRASILEIRA 

 

 O principal desafio do atual capítulo é estudar o instrumento do mandato de revogação 

política no sistema democrático brasileiro, bem como analisar os momentos históricos nos quais 

o recall – ou ferramentas semelhantes – foram utilizadas ou propostas no país. 

Após a análise, cuida-se das possibilidades de adequação da ferramenta da revogação 

do mandato político no nosso sistema. Há o objetivo de pesar as vantagens e desvantagens do 

acolhimento do recall político pelo Brasil, além de procurar um denominador comum para essa 

suposição. 

O questionamento sobre a adoção do recall no sistema pátrio se dá pela crise política de 

representação em que o país ultrapassa, ainda nas primeiras décadas de redemocratização pós 

regime militar. De forma especial, um evento singular proporcionou o interesse pelo tema: o 

impeachment da ex-Presidente Dilma Rousseff. 

No entanto, a citação do evento ocorrido em 2016 é importante somente para esclarecer 

os motivos pelos quais dúvidas pessoais foram suscitadas em relação à soberania popular, ao 

grau de representação política vivenciada no país e às formas alternativas de deposição de um 

agente político. 

Conforme já exarado no presente trabalho, o recall e o impeachment são procedimentos 

democráticos totalmente distintos um do outro, tanto na motivação quanto na legitimidade 

decisória. No entanto, cabe uma breve análise do recente processo de impeachment no Brasil 

para levantar o questionamento sobre o encaixe ou não do recall na democracia brasileira. 

É bem verdade que o segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff teve seu início 

enfraquecido devido à crise econômica e política, proporcionando a adoção de medidas 

impopulares, como o aumento do preço da energia, da gasolina, cortes orçamentários 

voluptuosos e a definição de regras mais rígidas para a aposentadoria. Diante desse cenário, a 

popularidade da presidente alcançou a avaliação baixíssima. 

Como reflexo, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (2015) demonstrou 

o cenário de descontentamento popular em respeito a então presidente Dilma: a governante, em 

março de 2011, possuía 73% de aprovação popular, ao passo que em março de 2015 passou a 

apresentar a avaliação com apenas 19%. Ou seja, a insatisfação em relação ao governo era de 

âmbito popular, além da classe política. 

À proporção do agravamento da crise político-econômica, da intensificação das pressões 

sociais e o modelo representativo em xeque, percebeu-se, por parte do Poder Legislativo, uma 

procura de saída rápida e eficaz do cenário crítico vivenciado. Portanto, com 63 pedidos de 

impeachments à disposição da presidência da Câmara dos Deputados, dos mais variados 
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fundamentos e acusações ao governo petista, a tese da prática de crime de responsabilidade, 

realizada pelos juristas Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição 

Paschoal, foi recebida, em 12 de dezembro de 2015, pelo então presidente da Câmara dos 

Deputados, o ex-deputado federal Eduardo Cunha (BRASIL, 2015). 

Durante o procedimento de impeachment, apesar do trâmite ter funcionado dentro dos 

parâmetros legais, a nação testemunhou votações inflamadas e embasadas em motivos frívolos 

nas casas legislativas, bem como a dubiedade da aplicação da pena prevista no art. 52, parágrafo 

único da Constituição Federal (1988), cujo texto é expresso quanto à cumulação das penas, sem 

permissão do fatiamento, como foi realizado no caso em comento. 

No processo de impeachment da ex-presidente Dilma, percebeu-se a instabilidade nos 

sistemas sociais de economia e política, que ocasionou a colonização do direito e do processo 

de impedimento por aqueles. A demanda popular e a sensação de crise econômico-política 

impulsionaram o encadeamento da sobreposição dos sistemas, desaguando na destituição da 

Dilma Rousseff do cargo de Presidente da República. 

Portanto, durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o código 

binário do sistema social do direito, que se delimita em lícito e ilícito, foi abarcado pelo código 

do sistema político: poder e não poder. 

O breve comentário sobre o procedimento de impeachment, além de funcionar como 

atualização do tema de representação política no Brasil, possui o escopo de abrir o 

questionamento sobre a disponibilidade da utilização da ferramenta da revogação de mandato 

político como alternativa de solução de possíveis instabilidades futuras na democracia 

brasileira. 

 

4.1 Histórico de instrumentos de revogação de mandato político no Brasil 

 

Apesar do atual ordenamento brasileiro não possuir previsão de aplicação do recall, é 

possível perceber previsões em algumas legislações pátrias ao longo da história. Este tópico, 

portanto, preocupa-se em elencar essas experiências e buscar explicações dos motivos pelos 

quais esse instrumento foi abolido. 

Um instituto semelhante ao recall é encontrado poucas semanas após o evento do “fico”. 

O príncipe D. Pedro I convocou um Conselho de Procuradores Gerais das Províncias, que 

possuía o objetivo observar as decisões da Corte portuguesa e julgar a aplicabilidade destas no 

ordenamento brasileiro (COSTA, 1999). 

A criação do conselho ocorreu no dia 16 de fevereiro de 1822, por meio de um decreto, 

e detinha em seu texto a previsão de substituição dos procuradores faltantes ou não cumpridores 
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de suas obrigações por decisão da Câmara sob o quórum de dois terços, conforme exarado no 

documento: 

 

(...) os quaes Procuradores Geraes poderão ser removidos de seus cargos pelas suas 

respectivas Provincias, no caso de não desempenharem devidamente suas obrigações, 

si assim o requererem os dous terços das suas Camaras em vereação geral e 

extraordinaria, procedendo-se á nomeação de outros em seu logar.  

(BRASIL, 1822) 

 

No entanto o instrumento de revogação de mandato político somente foi inserido no 

cenário político brasileiro de forma objetiva nas Constituições republicanas do Rio Grande do 

Sul, de Goiás, de Santa Catarina e de São Paulo. 

Inicialmente, a Constituição Política do Estado do Rio Grande do Sul, de 14 de julho de 

1891, dispunha, em se artigo 39, o caráter não obrigatório do mandato do representante, mas 

previa a possibilidade de renúncia em qualquer tempo, bem como a cassação do cargo pela 

maioria dos eleitores. 

O dispositivo em comento perfaz a conceituação de revogação de mandato político e 

traz ao ordenamento estatal a possibilidade de soberania popular em moldes inéditos. De forma 

a regulamentar o instrumento previsto, em 12 de janeiro de 1897, a Lei Estadual nº 18 do Estado 

do Rio Grande do Sul prevê, em seus artigos 98 a 104, os pressupostos da cassação do mandato 

de representante estatal.  

O instrumento de revogação de mandato representativo gaúcho somente conseguia 

adequar-se ao sistema distrital, uma vez que era possível a delimitação do grupo de votantes. 

Até 1913, o sistema acolhido pelo Estado era o distrital, no entanto, a promulgação da Lei nº 

153, o Rio Grande do Sul passou a possuir o sistema proporcional, o que tornou o mecanismo 

de recall ocioso. 

Nesta mesma toada, no dia primeiro de junho de 1891, o Estado de Goiás promulga sua 

constituição e o artigo 50 do texto informa que o eleitorado poderá cassar o mandato legislativo 

caso este seja declarado, mediante processo que terá lei específica regulamentadora, 

insuficiência de confiança no mandatário. 

Não houve, no entanto, edição de lei regulamentadora sobre o artigo 50, ocasionando o 

desuso do instrumento de revogação de mandato político no Estado de Goiás. 

Ao seu turno, o Estado de Santa Catarina, sob a égide da Constituição Estadual de 1892, 

em seu artigo 14, previa o direito de revogação do mandato político, que vigorou de 1892 até 

1910, no entanto, nunca houve aplicação prática por motivo da norma constitucional nunca ser 

regulamentada por lei anterior, conforme previa a constituição estatal. 
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Finalmente, a revogação de mandato foi prevista na Constituição de São Paulo de 14 de 

julho de 1891, que exarava, em seu artigo 6º, § 3º, a possibilidade da cassação, a qualquer 

tempo, do mandato legislativo, mediante consulta realizada ao eleitorado por proposta de um 

terço dos eleitores. Assim como o de Goiás e de Santa Catarina, o texto não teve regulamentação 

e não possui experiências de sua aplicação. 

Ao longo das demais constituições federais e estaduais da história brasileira, não se 

testemunha a presença da figura da revogação do mandato político. O instrumento em comento 

somente vai ser pautado legislativamente durante os debates Assembleia Nacional Constituinte 

de 1988. 

O período da Assembleia Constituinte é um terreno fértil para a propositura de modelos 

e ferramentas para serem avaliadas pelos constituintes. No caso da Constituinte de 1988, o tema 

democrático, bem como a participação popular, estava em voga em face do período militar 

recém-vivenciado. 

Nesse sentido, Santana (2004) aduz que o direito de revogação, durante a Assembleia 

Constituinte de 1988, foi cogitado sob a denominação de “voto destituinte”. O deputado 

Lysâneas Maciel, do PDT-RJ propôs a inserção da noção de revogação do mandato pelo 

instrumento do “voto destituinte” sob a regulamentação de lei complementar. 

O texto da proposta aduzia que os eleitores poderiam revogar, por voto destituinte, o 

mandato dos representantes no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, bem como 

na Câmaras de Vereadores. O projeto teve origem na subcomissão dos direitos políticos, dos 

direitos coletivos e garantias, pertencente à comissão da soberania e dos direitos e garantias do 

homem e da mulher. 

Santana (2004) ainda comenta sobre outra proposta, de autoria do deputado Domingos 

Leonelli, que, apesar de não utilizar do termo “voto destituinte”, assemelhava-se bastante à 

proposta anteriormente comentada. Previa, portanto, a inserção de texto que informa sobre o 

estabelecimento de lei complementar para regulamentar a forma pela qual a maioria dos 

eleitores poderá destituir o mandatário que decair da confiança coletiva no exercício do 

mandato. 

As propostas não foram bem recebidas pelos demais constituintes, muitas das críticas 

podem ser observadas no trecho de Santana (2004, p. 95): 

 

Muitas foram as críticas à revogação de mandato: que tal instituto não tinha 

precedente em nosso Continente; que poderia transformar-se numa "conspiração de 

suplentes” - uma vez que estes, visando assumir a vaga deixada pela revogação, 

seriam os maiores interessados na destituição do titular; que não haveria meio de 

impedir a destituição do representante pelos votantes do partido adversário; que seria 

uma ameaça aos partidos minoritários; que serviria às retaliações entre correntes 

políticas antagônicas, sobretudo no período que se segue a eleição, diplomação e 
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posse dos eleitos; que tal processo teria um custo e duração imprevisíveis; que seria 

uma insegurança e uma ameaça ao pleno exercício do mandato parlamentar; que seria 

passível de manipulações perigosas pelo poder econômico e oligarquias regionais; que 
não seria possível, no sistema proporcional, aferir a vontade proporcional do 

eleitorado. 

 

Após o período de redemocratização, o debate sobre o tema da revogação de mandato 

representativo ainda é pauta de algumas Propostas de Emenda Constitucional. Ao realizar 

pesquisa nos endereços eletrônicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, é possível 

perceber diversas propostas semelhantes ao instrumento de recall político – como a PEC 

17/2016, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que consiste em um referendo revocatório 

– bem como proposituras da inserção do instrumento revocatório original. 

O presente trabalho vai se preocupar em exibir as propostas de recall político que possui 

conceito e delimitação semelhante ao praticado pelos Estados Unidos da América, para 

posterior análise de adequação do instrumento à democracia brasileira, 

No Senado Federal, três Propostas de Emenda Constitucional que tratam sobre o a 

revogação de mandato representativo foram pesquisadas. A primeira a ser comentada é a PEC 

82/2003, de autoria do Senador Jefferson Peres (PDT/AM), que almeja alterar os artigos 28, 

29, 32, 55 e 82 da Constituição Federal no sentido de prever no texto constitucional, além de 

outras matérias, a revogação do mandato político de Prefeito, através de petição realizada por 

10% do total de eleitores do Município. A proposta em comenta atualmente está arquivada 

desde 2011. 

Neste diapasão, a Proposta de Emenda Constitucional 73/2005, elaborada pela Ordem 

dos Advogados do Brasil e encabeçada pelo então Senador Eduardo Suplicy (PT), objetivava a 

utilização do recall político para revogação de mandatos como o Presidente da República, 

Senadores da República e Deputados, através da alteração do artigo 14 da Constituição Federal. 

Conforme pode ser percebido, a alteração do texto constitucional se concentrava, 

principalmente, no artigo 14, veja: 

 

Art. 3º A Constituição Federal passa a vigorar, acrescida do artigo 14-A:  

“Art. 14-A Transcorrido um ano da data da posse nos respectivos cargos, o Presidente 

da República, ou os membros do Congresso Nacional, poderão ter seus mandatos 

revogados por referendo popular, na forma do disposto nos parágrafos seguintes. 

§ 1º O mandato de senador poderá ser revogado pelo eleitorado do Estado por ele 

representado.  

(...) 
§ 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios regularão, em suas respectivas 

Constituições e Leis Orgânicas, o referendo revocatório dos mandatos do chefe do 

Poder Executivo e dos membros do Poder Legislativo. ” 
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A partir da análise do texto da Proposta de Emenda Constitucional, infere-se que o 

modelo norte-americano fora miscigenado com o abberunfungrecht suíço no que se diz respeito 

à abrangência da revogação – tanto individual a um cargo específico ou à deposição de diversos 

mandatos em uma casa legislativa. No entanto, a PEC 73/2005 também está arquivada desde 2015. 

A Proposta de Emenda Constitucional mais recente em trâmite no Senado Federal é a de 

número 21/2015. Esta PEC modifica a redação do artigo 14 da Constituição Federal e insere incisos 

que criam dois novos institutos: o Direito de Revogação e o Veto Popular. De acordo com a 

proposta, os mandatos que podem ser revogados são os dos membros dos poderes Executivos e 

Legislativos, após o transcurso de dois anos da data da posse. A PEC 21/2015 continua em 

tramitação, pronta para deliberação do plenário 

No Senado Federal, por sua vez, a Proposta de Emenda Constitucional 332/2017, de 

autoria da Senadora Renata Abreu, apensada à PEC 226/2016, estabelece o procedimento de 

revogação dos mandatos eletivos (recall) que aproximasse muito do modelo vivenciado pelos 

Estados Unidos da América. O artigo primeiro da proposta esclarece as modificações sugeridas: 

Além de inserir o dispositivo do recall nos incisos do artigo 14 da Constituição Federal, 

a proposta também prevê a perda do mandato de Governador sob os termos do artigo, 16-A, 

comando também acrescentado pela PEC 332/2017. Senão, veja o artigo segundo da proposta: 

 

Art. 2º. Fica acrescentado o art. 16-A à Constituição Federal, com a seguinte redação:  

"Art. 16-A. A qualquer tempo, os ocupantes de cargos eletivos federais, estaduais e 

municipais poderão ter seus mandatos revogados por meio do recall.  

§ 1º O recall será realizado mediante iniciativa popular dirigida ao Tribunal Superior 

Eleitoral, nos casos de cargos eletivos de âmbito federal, e aos respectivos Tribunais 

Regionais Eleitorais, nos demais casos, exercida mediante a assinatura de cinco por 

cento do eleitorado da circunscrição na qual foi eleito o ocupante de cargo eletivo 

objeto do recall.  

§ 2º A petição contendo a identificação dos cargos eletivos objeto do recall, a 

exposição de motivos e a lista de assinaturas serão protocoladas no Tribunal Superior 
Eleitoral ou nos Tribunais Regionais Eleitorais, conforme o caso, que terão o prazo 

máximo de sessenta dias úteis para se manifestar acerca do atendimento aos requisitos 

formais da iniciativa popular.  

§ 3º O plebiscito destinado ao recall ocorrerá no prazo máximo de noventa dias 

corridos, após a publicação de decisão favorável quanto ao disposto no § 2º pela 

Justiça Eleitoral, a quem caberá sua convocação e organização.  

§ 4º Havendo a manifestação da maioria dos votos válidos pela perda dos mandatos, 

a Justiça Eleitoral declarará a vacância dos cargos, convocando novas eleições no 

prazo máximo de noventa dias corridos. 

 

Das propostas analisadas, a PEC 332/2017 foi aquela que mais se aproximou ao 

instrumento de recall político experimentado pelos Estados Unidos da América, não por seu 

detalhamento, mas também pelo trâmite processual já previsto no dispositivo embrionário do 

artigo 16-A. No entanto, apesar do instrumento ser bem definido e poder ser bem-sucedido, o 

sistema eleitoral brasileiro precisa estar preparado para receber essa ferramenta. 
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4.2 O sistema eleitoral brasileiro 

 

De acordo com Machado (2016), os votos, as manifestações representativas e o mandato 

eletivo são partes que compõem a democracia. A interação entre as partes e a forma de 

funcionamento, bem como o conjunto de critérios que transformam o exercício do voto em 

poder, é o que se conhece como sistema eleitoral. 

No Brasil, dois sistemas eleitorais são adotados: o sistema majoritário e o sistema 

proporcional. A aplicação de um ou de outro depende da previsão legislativa em cada cargo 

eletivo para o qual se realizam as eleições. 

O sistema majoritário é aquele que estabelece a eleição de um candidato que recebeu o 

maior número de votos. Esse sistema é subdividido em duas possibilidades, o sistema 

majoritário simples ou relativo e o sistema majoritário absoluto. 

Para as eleições de Prefeitos e Vice-Prefeitos, em municípios de até 200.000 eleitores, 

o sistema utilizado é o simples ou relativo, de acordo com o art. 83 do Código Eleitoral, 

combinado com os art. 29, II, da CF/1988 e art. 3º da Lei 9.504/1997. Ademais, as eleições de 

senadores federais também são regidas pelo sistema majoritário simples, conforme aduz o art. 

46 da CF/1988, bem como o art. 83 do Código Eleitoral.  

O sistema majoritário simples considera eleito o candidato com maior número de votos, 

sem se preocupar com a soma total dos demais candidatos, ou seja, o índice de rejeição é 

desconsiderado pelo sistema majoritário simples. O sistema majoritário simples ocorre sempre 

em um turno. É nesta esteira que Machado (2016, p. 36) critica: 

 

Apesar de célere, tal sistema tem como desvantagem desconsiderar o alto índice de 

rejeição que pode ter o candidato escolhido pela maioria votante e, dessa forma, 

viabilizar a detenção do poder por quem não é legitimamente querido pela sociedade 

a ser governada. 

 

O sistema majoritário absoluto é utilizado nas eleições para Presidente e Vice-Presidente 

(art. 77 da CF/1988 e art. 2º da Lei 9.504/1997), Governador e Vice-Governador (art. 28 da 

CF/1988 e art. 2º da Lei 9.504/1997) e Prefeitos e Vice-Prefeitos de cidades com mais de 

200.000 eleitores (art. 29, II da CF/1988 e art. 3º, § 2º da Lei 9.504/1997). 

Nesse sistema, o candidato precisa somar mais da metade dos votos válidos, ou seja, a 

maioria dos votos mais um. A maioria majoritária absoluta precisa equivaler ao primeiro 

número inteiro após a fração dos votos. Caso não seja obtida a razão majoritária absoluta no 

primeiro turno, os candidatos mais bem votados vão disputar o mandato em um segundo turno. 
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A votação em dois turnos, apesar de ser mais demorada e complexa, garante a 

legitimidade do candidato eleito em face da manifestação dos eleitores sob a égide de um 

sistema mais rígido de votação. 

Por sua vez, o sistema proporcional é mais complexo uma vez que necessita de cálculos 

sucessivos de votos, sejam eles os válidos na eleição, os totais atribuídos aos partidos ou 

coligações, o número de vagas a serem preenchidas e os votos atribuídos aos candidatos. 

O sistema proporcional é considerado democrático ao ponto que permite uma maior 

participação representativa de minorias no Poder Legislativo (MACHADO, 2016). Segundo 

Silva (1999), os votos dos eleitores são melhores aproveitados uma vez que o eleitor não se 

preocupa em votar no candidato mais bem colocado nas pesquisas, pois tem ciência de que o 

seu voto será calculado em torno de dados além do seu voto, inibindo, portanto, o abuso do 

poder econômico. 

No entanto, Machado (2016, p. 39) assevera: 

 

Não se pode ignorar, porém, que tal sistema é complexo e retira do eleitor menos 

esclarecido a compressão sobre para quem seu voto se destina. Realmente, numa 

sociedade como a brasileira em que o eleitor se identifica mais com o candidato do 

que com o partido, tal sistema pode trazer distorções quanto à legitimidade das 

eleições e até perplexidades, em que candidatos com um voto, ou até mesmo sem 

votos têm acesso ao mandato. 

 

O sistema distrital é a aplicação do sistema majoritário nas eleições dos membros do 

Poder Legislativo, através da segmentação da circunscrição em distritos. Os eleitores de cada 

distrito elegeriam seus representantes. O sistema possui vantagem de ser simples e possibilita 

mais proximidade na relação eleitor-eleito, uma vez que a campanha seria mais focada nas 

demandas locais. 

No entanto, o sistema distrital pode afastar as minorias do Poder Legislativo, bem como 

proporcionar o exercício do mandato de forma regionalizada, sem o conhecimento mais 

profundo do território geral da circunscrição. 

Por fim, o sistema misto é utilizado nos moldes parlamentares, no qual empregam-se 

instrumentos do sistema majoritário e do sistema proporcional, a circunscrição também é 

dividida em distritos. Segundo Gomes (2013), no dia do pleito, duas cédulas de votação são 

apresentadas pelos eleitores, uma vez que ao lado da votação em distritos, realiza-se outra sob 

os trâmites do regime proporcional. O México e a Alemanha aplicam o sistema misto. 

O estabelecimento dos sistemas eleitorais é uma importante introdução da análise da 

viabilidade do recall político em determinada democracia. Ora, a forma com que o mandato 



46 

 

eletivo é conquistado, o estabelecimento de medição de votos e o critério de participação 

política da população são essenciais para a previsão de adequação do instrumento revocatório. 

 

4.3 Viabilidade do instrumento de revogação do mandato político no Brasil 

 

Conforme já apresentado neste trabalho, a Constituição Federal de 1988 prevê 

mecanismos de democracia semidireta, principalmente no que tange o artigo 14, que estabelece 

o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, todos regulamentados pela Lei 9.709/98. 

Diante disso, a introdução do instrumento de revogação do mandato político deve ser 

realizada no rol do artigo 14 da CR/1988, como estabelece a maioria das Propostas de Emenda 

Constitucionais aqui apresentadas. Ainda, como funciona com os demais instrumentos de 

democracia semidireta, é necessário a promulgação de lei específica de forma a regulamentar o 

instrumento revocatório, haja vista que somente a previsão do art. 14 da CF/1988 seria 

insuficiente para a delimitação de abrangência da ferramenta. 

Um cuidado que deve ser observado é a limitação de circunscrição do instrumento do 

recall, ou seja, a necessidade da introdução do recall político de forma objetiva e concreta de 

forma a impedir que ocorra o mesmo problema de inutilização ocorrido nas experiências dos 

institutos do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. 

Portanto, o instrumento deve ser acolhido em um contexto de reforma institucional e 

constitucional, em conjunto com alterações do sistema eleitoral vigente, respeitando a 

autonomia dos entes federativos no âmbito político.  

Desta feita, a adoção do recall político na democracia brasileira deveria seguir os 

mesmos passos da experiência norte-americana, qual seja, a aplicação do instrumento em 

municípios específicos sob o sistema eleitoral distrital. 

O início da experiência revocatória em municípios tem como justificativa o fato fa 

população acompanhar com mais proximidade a vida política da Cidade. Segundo Caggiano 

(1987), o sufrágio municipal é o que mais assegura a vontade dos votos expressos nas eleições, 

uma vez que não depende de artifícios ou mecanismos para o cidadão ter o sentimento de 

participação ativa no cenário político municipal. 

Àvila (2009) relembra que a Constituição de 1988, ao incluir os entes municipais no rol 

de entidades componentes da Federação brasileira, política, administrativa e financeiramente 

autônomos, organizou o processo de aperfeiçoamento da democracia municipais e da 

representatividade dos agentes políticos. 

Por sua vez, o sistema eleitoral distrital, no âmbito municipal, pode ser um auxiliar 

importante na eficácia do instrumento de revogação de mandato político. Conforme já exarado, 
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o sistema distrital possui como benefício o estreitamento do vínculo de fiscalização e de 

representação entre os eleitores e seus representantes políticos. 

Em sua tese de doutorado, Àvila (2009) propõe a edição de uma lei nacional que 

estabeleceria parâmetros de adoção do recall em Municípios com menos de cem mil habitantes. 

Estes municípios, por sua vez, que tivessem interesse em inserir a ferramenta em sua lei 

orgânica, poderia realizar um plebiscito questionando sobre a conveniência da adoção do 

instrumento revocatório. 

A proposta do autor é interessante a medida em que as primeiras experiências de 

revogação de mandato político no Brasil serão realizadas em localidades com senso de 

participação política apurada, uma vez já provada pelo interesse da população local durante o 

plebiscito anterior ao estabelecimento do instrumento revocatório. 

A lei nacional poderia, também, estabelecer uma orientação aos municípios, com o fito 

de padronizar o instrumento revocatório, sobre a margem percentual de assinaturas dos eleitores 

capaz de deflagrar o processo de revogação de mandato político. Ademais, poderia estabelecer 

hipóteses de situações nas quais o mecanismo poderia ser utilizado, como prática de atos de 

corrupção, desvio de dinheiro público, fraude, compra e venda de votos e indícios de crimes 

comuns, bem como irresponsabilidades administrativas prejudiciais ao erário (ÁVILA, 2009). 

Diante do exposto, a figura do recall apresentada se assemelha perfeitamente ao 

instrumento norte-americano e, bem como o autor, concordo que a única maneira do recall 

político funcionar em terras brasileiras seria a aplicação idêntica do modelo norte-americano, 

uma vez que é um modelo já experimentado e o processo de adesão de um instrumento dessa 

natureza é de absorção social lenta, como aconteceu nos Estados Unidos da América. 

À medida em que os Municípios se aderem ao recall político e funcionam bem na vida 

política local, a sociedade, por si, almeja a aplicação do mecanismo em outros âmbitos estatais. 

É nesta toada que a possibilidade da revogação do mandato político é palpável, como ocorreu 

no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América. 

Assim como ocorreria nos Municípios, os Estados deveriam aderir ao sistema distrital 

pelos mesmos motivos de suposta afinidade de representação política e conhecimento mais 

aprofundado dos distritos pelos representantes, o que eleva o grau de cobrança por parte do 

eleitorado. 

Portanto, a maneira mais eficaz de adotar o recall dos parlamentares estaduais e federais 

seria a modificação do sistema proporcional para o sistema majoritário em distritos. Ao passo 

que, quanto aos chefes do Executivo e Senadores, o sistema eleitoral não pode ser alterado, uma 

vez que o sistema majoritário parece ser o mais viável para a eleição desses agentes. Desta feita, 
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não coaduno com a permissão do recall para autoridades públicas como Presidente da 

República, dos Governadores, dos Prefeitos (nos Grandes Municípios) e dos Senadores. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, foi possível perceber que as transformações sofridas pelo 

Estado possuem vínculo indissociável com a alteração das relações interativas entre os 

governantes e os governados e, de forma mais geral, entre a coletividade e os indivíduos. O 

Estado, como uma organização política, cumpre o papel de plano de fundo para que a atividade 

política seja exercida satisfatoriamente e possa se acomodar, definindo seus moldes e 

substâncias. 

Neste diapasão, a estrutura estatal é resultado das transformações políticas e das relações 

interativas. Portanto, as mudanças das configurações estatais derivadas das relações entre 

indivíduos e representantes influem na redefinição e na reavaliação dos moldes e parâmetros 

democráticos, de forma mais profunda.  

Nesse cenário, percebeu-se a fragilidade da lógica representativa e dos modelos 

democráticos vigentes ao redor do mundo. 

Concomitantemente, foi possível verificar a aridez da democracia brasileira quanto aos 

instrumentos de participação popular já vigentes no ordenamento, haja vista as experiências de 

plebiscitos e referendos já realizadas no país, bem como a utilização singela da ação popular.  

Compreendeu-se que o desuso dos instrumentos participativos advém da introdução 

destes ao sistema democrático brasileiro na direção na direção estado-cidadão, e não ao 

contrário: cidadão-estado.  

Ora, conforme verificado nos Estados Unidos da América, o instrumento do recall foi 

preconizado ainda no período colonial, depois patrocinado por partidos políticos na virada dos 

séculos XIX e XX, para então ganhar espaços nos primeiros municípios de pequeno à médio 

portes. Portanto, inferiu-se que houve tempo e vivências suficientes para que o estado se 

adequasse aos anseios populares de participar ativamente da vida política. 

Ao seu turno, apesar de haver previsões em algumas constituições estatais, o Brasil teve 

poucas oportunidades para florescer o ideal participativo dos cidadãos. O modelo decisionista 

político vertical sempre foi a regra, impossibilitando a visão horizontal entre os cidadãos e o 

Estado. 

 

 

 

 

 

 



50 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreendeu-se, portanto, que de nada adianta introduzirá o recall, nos moldes norte-

americano ou suíço, se não há uma sociedade politicamente consciente e um corpo de 

representantes eticamente comprometido. Entendeu, então, que o instrumento de revogação de 

mandato político deve ser precedido por uma alteração estrutural do sistema político brasileiro, 

aproveitando o ensejo das ondas de insatisfação representativa vivenciada atualmente pelo país. 

Para tanto, com o objetivo de não incorrer nos mesmos erros dos demais instrumentos 

de democracia semidireta, além de ser acrescentado aos incisos do art. 14 da CF/1988 por uma 

Emenda Constitucional e possuir a edição de uma lei específica, a revogação do mandato 

político deve ser aplicada em pequenos e médios municípios de acordo com o interesse da 

população local, através de um plebiscito. 

Dessa forma, os municípios que irão adotar o instrumento, teoricamente, possuem uma 

população mais ansiosa de participação política e, consequentemente, serão bons experimentos 

do procedimento, bem como depósitos satisfatórios para a sedimentação da cultura de 

participação popular. 

O questionamento dos cargos passíveis da revogação é pertinente ao ponto de ser 

colocado em xeque o sistema eleitoral vigente em cada ente. Por isso, a aplicação do 

instrumento no âmbito municipal de médio a pequeno porte é aceitável uma vez que, mesmo 

mantendo o sistema eleitoral local, possibilita a aproximação entre os representantes e eleitores, 

gerando maior participação dos cidadãos nas questões públicas. 

Portanto, como verificado no recall norte-americano, a aplicação no âmbito local é um 

bom mecanismo de teste para que se alastre, caso tenha experiências positivas, aos municípios 

vizinhos ou aos demais entes federativos, os Estados. 

No entanto, ao vislumbrar a revogação de mandato político a nível estadual e nacional, 

percebe-se a necessidade da alteração do sistema eleitoral vigente. Os cargos como Deputados 

Estaduais e Federais, Governadores e Vice-Governadores e Senadores deveriam possuir o 

modelo de sistema eleitoral distrital, uma vez que as dimensões territoriais são gigantescas 

nesses níveis federativos. 

Compreendo, no mais, que os cargos passíveis de revogação de mandato político devem 

tanto aqueles que foram eleitos pela vontade popular durante as eleições – Prefeitos, Vice-

Prefeitos, Vereadores, Governadores, Vice-Governadores, Deputados Federais, Deputados 

Estaduais e Senadores – quanto os cargos de livre nomeação política – secretários, e assessores. 
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No âmbito Federal, não coaduno com a inserção do recall para o Chefe do Executivo, 

uma vez que o vínculo de representatividade é frágil e o sistema majoritário absoluto, em dois 

turnos, é o mais adequado para garantir a legitimidade do candidato. 

Enfim, por um lado, a revogação do mandato político diminui a liberdade do 

representante que, diante de uma situação de pressão popular, possa a vir exercer prática 

populistas, sem se ater devidamente às questões necessárias ao aparato público. Ademais, a 

dimensão do Brasil e o sistema eleitoral proporcional dificultam a efetivação do instrumento 

no país, limitando-se, portanto, na adoção local. 

Por outro lado, a revogação do mandato político constitui um eficiente mecanismo 

político, principalmente diante dos escândalos de corrupção que vivenciamos diariamente no 

Brasil. O representante agora ciente de possui obrigações jurídicas em relação aos seus 

representados pode tender a agir de modo mais transparente, até mesmo para evitar 

questionamentos por parte da população. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALTMAN, David. Direct Democracy Worldwide. New York: Cambridge University Press, 

2011. 

 

ARISTÓTELES. A política. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. 345 p. Tradução de: 

Nestor Silveira Chaves. 

 

ÁVILA, Caio Márcio de Brito. Recall: A Revogação do Mandato Político pelos Eleitores: 

uma Proposta para o Sistema Jurídico Brasileiro. 2009. 152 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-08032010-094820/pt-br.php. Acesso 

em: 29 out. 2017. 

 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Globo, 

2008. 455 p. 

 

BOBBIO, Noberto. El futuro de la democracia. 3. ed. Cidade do México: Fondo de Cultura 

Económica, 1986. 

 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2000 

 

__________. Curso de direito constitucional. 28. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2013 

 

__________. Teoria do Estado. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003 

 

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados, 2015. Decisão da Presidência. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/agencia/pdf/Decis%C3%A3o_sobre_impeachment_ASSI

NADA.pdf. Acesso em: 20 set. 2017 

 

__________. Congresso. Câmara dos Deputados, 2017. Proposta de emenda à constituição 

nº 332/17. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6F12476CA1566

C9AA50836C6A8A1AA0A.proposicoesWebExterno2?codteor=1566647&filename=PEC+33

2/2017. Acesso em: 21 nov. 2017 

 

__________. Congresso. Senado Federal, 2015. Proposta de emanda à constituição nº 

21/2015. Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=3037577&disposition=inline. Acesso em: 21 nov. 2017 

 

__________. Congresso. Senado Federal, 2005. Proposta de emanda à constituição nº 

73/2005. Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=3050809&disposition=inline. Acesso em: 21 nov. 2017 

 

__________. Congresso. Senado Federal, 2005. Proposta de emanda à constituição nº 

73/2005. Disponível em: http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=3053620&disposition=inline. Acesso em: 21 nov. 2017 

 

__________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, Senado, 1988. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-08032010-094820/pt-br.php
http://www.camara.gov.br/internet/agencia/pdf/Decis%C3%A3o_sobre_impeachment_ASSINADA.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/agencia/pdf/Decis%C3%A3o_sobre_impeachment_ASSINADA.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6F12476CA1566C9AA50836C6A8A1AA0A.proposicoesWebExterno2?codteor=1566647&filename=PEC+332/2017
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6F12476CA1566C9AA50836C6A8A1AA0A.proposicoesWebExterno2?codteor=1566647&filename=PEC+332/2017
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6F12476CA1566C9AA50836C6A8A1AA0A.proposicoesWebExterno2?codteor=1566647&filename=PEC+332/2017
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3037577&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3037577&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3050809&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3050809&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3053620&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3053620&disposition=inline


53 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acessado em: 

30 out. 2017 

 

__________. Decreto de 16 de fevereiro de 1822. Cria o Conselho de Procuradores Gerais 

das Províncias do Brasil. Rio de Janeiro: Coleção das leis do Império do Brasil, 1887. 

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-

38926-16-fevereiro-1822-568227-publicacaooriginal-91623-pe.html. Acesso em:  19 out. 

2017. 

 

__________. Lei nº 4737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral Brasileiro. Brasília, 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm. Acesso em: 21 nov. 

2017. 

 

CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. Barueri: 

Manole, 2004. 

 

__________. Sistemas eleitorais x representação política. 1987. Tese (Doutorado) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 1987. 

 

BURKE, Edmund. Select Works of Edmund Burke: Miscellaneous Writings. 4. ed. 

Indianapolis: Liberty Fund. Inc., 1999. Disponível em: <http://oll.libertyfund.org/titles/burke-

select-works-of-edmund-burke-vol-4>. Acesso em: 22 nov. 2017. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. 

ed. Coimbra: Almedina, 2000. 

 

COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 6. Ed. São 

Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999. 

 

CRONIN, T. E. Direct democracy: the politics of the initiative, referendum and recall. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 

2000. 

 

EKIRCH JR., Arthur A. A democracia americana: teoria e prática. Tradução de Álvaro 

Cabral e Constantino Paleólogo. Rio de Janeiro: Zahar, 1965. 

 

FERREIRA, Luiz Pinto. Princípios gerais do direito constitucional moderno. 3. ed. rev. e 

ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 1975. 

 

GOIÁS (Estado). Constituição (1891). Constituição Estadual, de 1 de junho de 1891. 

Constituição Estado de Goyaz. Disponível em: 

http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2011-08/constituicao-1891.pdf. Acesso em: 20 

set. 2017. 

 

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATÍSTICA (Brasil). 

Confederação Nacional da Indústria. Avaliação do Governo: março/2015. Brasília: CNI, 

2015. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38926-16-fevereiro-1822-568227-publicacaooriginal-91623-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38926-16-fevereiro-1822-568227-publicacaooriginal-91623-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2011-08/constituicao-1891.pdf


54 

 

KARNAL, Leandro. Estados Unidos: a formação da nação. São Paulo: Contexto, 2007. 

 

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998 

 

MACHADO, Raquel Cavalcante Ramos. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

MARX, Karl. A guerra civil na França. São Paulo: Boitempo, 2011. Seleção de textos, 

tradução e notas: Rubens Enderele. 

  

REALE, Miguel. Teoria do estado e do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. 

 

SANTANA, Alexander. O direito de revogação do mandato político representativo. 2004. 

152 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Setor de Ciências Jurídicas, 

Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. Disponível em: 

http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/41421/M345.pdf?sequence=1. Acesso em: 

12 nov. 2017. 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Constituição (1999). Constituición de 

La República Bolivariana de Venezuela. Venezuela, Disponível em: 

http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf. Acesso em: 13 nov. 

2017. 

 

REPÚBLICA DE BOLÍVIA. Constituição (2009). Constituição de 7 de fevereiro de 

2009. Constitución Política del Estado. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf. Acesso em: 13 nov. 2017. 

 

__________. Ley nº 3850, de 12 de maio de 2008. Ley de Referendum Revocatorio de 

Mandato Popular. BOLÍVIA, Disponível em: 

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/263. Acesso em: 13 

nov. 2017. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constituição (1991). Constituição de 20 de julho de 1991. 

Constituicion de Colombia. Colômbia, Disponível em: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/ConstitucionpoliticadeColombia-2015.pdf. 

Acesso em: 13 nov. 2017 

 

__________. Ley nº 134, de 31 de maio de 1994. Por La Cual Se Dictan Normas Sobre 

Mecanismos de Participación Ciudadana. Bogotá, Disponível em: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330. Acesso em: 13 nov. 

2017. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. Constituição (2008). Constituição de 20 de outubro de 2008. 

Constituicion de La República del Ecuador. Disponível em: 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.PDF. Acesso em: 13 nov. 2017. 

 

REPÚBLICA DEL PERÚ. Constituição (1993). Constituicion Politica del Peru de 1993. 

Disponível em: https://www.migraciones.gob.pe/documentos/constitucion_1993.pdf. Acesso 

em: 13 nov. 2017. 

 

RIO GRANDE DO SUL (Estado). Constituição (1891). Constituição Estadual, de 14 de 

julho de 1891. Constituição Política do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Imprensa 

Oficial, 1963. Disponível em: 

http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/41421/M345.pdf?sequence=1
http://pdba.georgetown.edu/Parties/Venezuela/Leyes/constitucion.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/index.php/normas/descargar/263
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/ConstitucionpoliticadeColombia-2015.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.PDF


55 

 

http://www2.al.rs.gov.br/memorial/LinkClick.aspx?fileticket=frKwldvbn2g=&tabid. Acesso 

em: 20 nov. 2017. 

 

__________. Lei Eleitoral n. 153, de 14 de julho de 1913. Decreta e promulga a lei 

eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Officinas gráficas d’A Federação, 

1922. Disponível em: http://www.tre-

rs.gov.br/upload/41/1913_Lei_Eleitoral_N%C2%BA153_Estado_RGS.pdf. Acesso em: 19 

nov. 2017. 

 

SÃO PAULO (Estado). Constituição (1891). Constituição Estadual, de 14 de julho de 1891. 

Constituição do Estado de São Paulo. Disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/constituicao-estadual-

1891/. Acesso em: 20 nov. 2017. 

 

SIEYÈS, Emmanuel Joseph. Qu'est-ce que le Tiers état?. Paris: Éditions Du Boucher, 2002. 

 

SILVA, Luís Virgílio da. Sistemas eleitorais: tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao 

caso brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1999. 

 

TEXEIRA, J. H. Meirelles. Curso de direito constitucional. Texto revisto e atualizado por 

Maria Garcia. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

 

TRIGUEIRO, Osvaldo. O regime dos Estados na união americana. Rio de Janeiro: 

Companhia Ed. Americana, 1942. 

http://www2.al.rs.gov.br/memorial/LinkClick.aspx?fileticket=frKwldvbn2g=&tabid
http://www.tre-rs.gov.br/upload/41/1913_Lei_Eleitoral_N%C2%BA153_Estado_RGS.pdf
http://www.tre-rs.gov.br/upload/41/1913_Lei_Eleitoral_N%C2%BA153_Estado_RGS.pdf
https://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/constituicao-estadual-1891/
https://www.al.sp.gov.br/leis/constituicoes/constituicoes-anteriores/constituicao-estadual-1891/

