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RESUMO 

 

Trata a presente tese de estudo acerca do instituto denominado recall, existente nos 

Estados Unidos da América do Norte, que constitui mecanismo que permite a destituição de 

autoridades públicas e a revogação de decisões judiciais, por meio de decisão popular.  

O ineditismo da tese decorre do aprofundamento que se fez sobre o tema, bem como 

da análise minuciosa sobre as condições de aplicação desse instituto no Brasil. 

Para compreensão integral do objeto em análise, inicialmente, buscou-se compreender 

o fenômeno da representação política, não só sob o aspecto jurídico-formal como também pelo 

aspecto histórico, político e social. As teorias acerca da representação política são abordadas dentro 

de uma perspectiva evolutiva, histórica, desde os seus traços primitivos nas sociedades antigas, 

passando pelas instruções e mandato imperativo do período medieval, até as concepções de 

Hobbes, Locke, Burke e Siéyès, não deixando de lado as posições mais modernas e os dilemas 

existentes sobre o tema.  

Busca-se também a essência desse mecanismo denominado recall. Para tanto, torna-se 

obrigatória a passagem pelas suas origens e pela sua configuração jurídica, que se encontra 

relacionada com o princípio federativo, os sistemas eleitorais, sua caracterização como direito 

político, instituto de democracia participativa e semidireta, bem como seu caráter sancionador e 

como forma de expressão da oposição política. 

Faz-se, além disso, uma análise comparativa do recall no direito contemporâneo. 

Inicialmente focando o instituto nos Estados Unidos da América do Norte, pelo âmbito de 

aplicação do instituto na Federação norte-americana, as hipóteses e procedimentos de cada Estado-

membro (onde se permite o instituto) e os resultados gerais de sua aplicação. Analisar-se-á, 

outrossim, institutos semelhantes ao recall existentes em outros sistemas jurídicos. 

Ao final, será tratada a questão relacionada ao recall e o sistema jurídico brasileiro, 

apresentando-se a história da revogação do mandato político no país, o panorama jurídico pelo 

aspecto federativo e dos sistemas eleitorais, bem como as condições para viabilizar a aplicação do 

instituto no Brasil. Tudo isso, para se demonstrar que o recall deve ser um mecanismo democrático 

a ser utilizado por eleitores responsáveis contra eleitos irresponsáveis.  

Palavras-chave: RECALL – REVOGAÇÃO – MANDATO – MANDATO POLÍTICO - 

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA – PARTICIPAÇÃO POPULAR – 

DEMOCRACIA SEMIDIRETA – DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – 

MECANISMO DE CONTROLE POLÍTICO – DIREITO POLÍTICO 



ABSTRACT 

This dissertation focuses on the mechanism referred to as recall, which exists in the 

United States of America, and is a mechanism that provides for the removal of public officials and 

the repeal of judicial decisions by means of public opinion.  

The originality of this dissertation arises out of the further understanding of the 

subject, as well as of the thorough analysis of the conditions under which such mechanism could be 

applied in Brazil. 

In order to fully understand the analyzed object, it was first necessary to understand 

the phenomenon of political representation, not only from the formal-legal aspect, but also from the 

historical, political and social perspectives. The theories on political representation are approached 

from a historical-developing standpoint, from its primitive traces in ancient societies, to the 

medieval instruments and imperative mandate, to the ideas of Hobbes, Locke, Burke and Siéyès, in 

addition to the more modern schools of thought and existing dilemmas on the subject-matter.  

The dissertation also focuses on the essence of the recall mechanism. In order to do so, 

it was necessary to examine its origins and its legal configuration, which has to do with the 

federative principle, the electoral systems, its characterization as public law, participatory and 

semi-direct democracy, as well as its sanctioning ability and political opposition form of 

expression. 

Furthermore, the comparative analysis of recall in contemporary law is also carried 

out. The assessment is initially focused on the mechanism in the United States of America, as per 

its application in the North American Federation, the hypotheses and procedures of each Member-

State (in which the mechanism is provided for) and the general results of its application. Moreover, 

similar mechanisms available in other legal systems are also analyzed. 

Finally, the issue of the recall mechanism and the Brazilian legal system is assessed, 

through the history of the repeal of political mandates in the country, its legal framework on the 

federative aspect and the electoral systems, as well as the conditions necessary in order to render 

the application of the recall mechanism in Brazil feasible. The objective is to demonstrate that the 

recall mechanism should be a democratic mechanism to be used by responsible voters against 

irresponsible elected officials. 

Keywords: RECALL – REVOCATION – MANDATE – PUBLIC MANDATE – TERM OF 

OFFICE – POLITICAL REPRESENTATION – CITIZEN PARTICIPATION –

DIRECT DEMOCRACY – PARTICIPATORY DEMOCRACY – POLITICAL 

CONTROL DEVICE – POLITICAL RIGHT 



RÉSUMÉ 

La présente thèse aborde l’étude de l’Institut appelé Recall, existant aux Etats-Unis de 

l’Amérique du Nord et qui constitue un mécanisme permettant de destituer des autorités publiques 

et de révoquer des décisions judiciaires, à travers la décision populaire.  

Le caractère inédit de la thèse découle de l’approfondissement fait à propos du thème, 

aussi bien que de l’analyse minutieuse des conditions d’application de cet institut au Brésil.  

Pour la compréhension intégrale de l’objet analysé, l’on a cherché initialement à 

comprendre le phénomène de la représentation politique, non seulement sous l’aspect juridique et 

formel, mais aussi sous les aspects historique, politique et social. Les théories à propos de la 

représentation politique seront abordées dans une perspective évolutive, historique, depuis leurs 

traits primitifs dans les sociétés anciennes, en passant par les instructions et le mandat impératif de 

la période médiévale, jusqu’aux conceptions de Hobbes, Locke, Burke et Siéyès, sans laisser de 

côté les positions plus modernes et les dilemmes existants sur le thème.  

On cherche également l’essence de ce mécanisme nommé recall. Pour ce faire, il est 

obligatoire de passer par ses origines et par sa configuration juridique, qui est liée au principe 

fédératif, aux systèmes électoraux, à sa caractérisation en tant que droit politique, à l’institut de 

démocratie participative et semi-directe, aussi bien qu’à son caractère de celui qui sanctionne et en 

tant que forme d’expression de l’opposition politique.  

En outre, on fait une analyse comparative du recall dans le droit contemporain en 

focalisant d’abord l’institut aux Etats Unis de l’Amérique du Nord, dans le cadre d’application de 

l’institut dans la Fédération nord-américaine, les hypothèses et les procédures de chaque Etat-

membre et les résultats de son application. On analysera également des instituts similaires au recall 

qui existent dans d’autres systèmes juridiques.  

Finalement, la question liée au recall et au système juridique brésilien sera traitée, à 

travers la présentation de l’histoire de la révocation du mandat politique dans le pays, le panorama 

juridique par l’aspect fédératif des systèmes électoraux, aussi bien que les conditions pour rendre 

viable l’application de l’institut au Brésil. Tout cela pour démontrer que le recall doit être un 

mécanisme démocratique à utiliser par des électeurs responsables contre des élus irresponsables. 

Mots-clés: RECALL – RÉVOCATION – MANDAT – MANDAT POLITIQUE – 

REPRÉSENTATION POLITIQUE – PARTICIPATION POPULAIRE – 

DÉMOCRATIE SEMI-DIRECTE – DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE – 

MÉCANISME DE CONTRÔLE POLITIQUE – DROIT POLITIQUE 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 significou um grande avanço em termos de 

democracia. O seu primeiro artigo inserido no Título I, que trata dos princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil, dispõe que o Estado brasileiro é 

democrático e de direito, e possui como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

político. Tal dispositivo trouxe também um novo elemento que é a conjugação de dois 

tipos de democracia: a representativa e a semidireta. 

Embora seja cláusula essencial do sistema jurídico nacional, fundamento 

principal do Estado brasileiro, ponto de partida do direito positivo e valor principal a ser 

observado pelas autoridades públicas, há muito ainda a ser trilhado para se alcançar um 

Estado democrático satisfatório. 

Após vinte anos da promulgação da Constituição, a democracia representativa 

tem apresentado falhas, principalmente no que diz respeito à representação dos eleitores e 

controle dos representantes. Os candidatos a deputado (estadual ou federal) durante a 

campanha eleitoral buscam votos em diferentes regiões. Quando eleitos, eles não 

representam ninguém, não possuem vínculo com os seus eleitores. O vínculo, hoje, no 

País, não é com as bases e sim com os meios, pois os nossos Tribunais decidiram que o 

mandato é de propriedade dos partidos políticos. 

Por outro lado, os principais mecanismos de democracia semidireta previstos 

no art. 14 da Constituição não têm funcionado. E isso se deve a uma série de motivos, 

inclusive porque nos últimos vinte anos as questões relacionadas à estabilização econômica 

estiveram acima dos outros interesses nacionais. Certamente houve falta de empenho por 

parte dos políticos e, de certa forma, a sociedade não voltou seus interesses para as 

questões relacionadas à cidadania e à participação política, uma vez que grande parte da 

população esteve e ainda está concentrada no dia a dia da sobrevivência e do “ganha-pão”. 

A iniciativa popular praticamente não produziu resultados. O plebiscito e o referendo 

dependem de iniciativa das casas legislativas, ou seja, são os representantes que decidem 

sobre a realização desses mecanismos de participação popular e não o povo. A legislação 

que foi editada no ano de 1998, pelo Congresso Nacional, para regular o art. 14 da 
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Constituição Federal, não estimulou a utilização desses institutos de democracia 

semidireta. 

Diante desse panorama, dentre as duas formas de exercício da soberania 

popular, verifica-se que o fenômeno da representação tornou-se mais importante do que a 

participação popular. Sendo essa, então, a forma preponderante pela qual tem se 

manifestado a soberania popular no país, a solução para se atingir uma democracia mais 

satisfatória, portanto, é o aperfeiçoamento da democracia representativa. 

 Nesse contexto, o recall, que será objeto de aprofundado estudo nesta tese, 

surge como elemento diferente, não como corretivo da democracia indireta, mas como 

elemento aperfeiçoador, como forma de controle do poder político e de aproximação entre 

representantes e representados.  

O recall é um mecanismo existente nos Estados Unidos, no qual o eleitorado 

confirma ou revoga o mandato de uma autoridade pública ou revoga uma decisão judicial. 

Ao redor desse instituto circundam questões constitucionais que são extremamente 

relevantes para sua compreensão. Assim, a representação política, o sistema eleitoral, a 

responsabilidade dos representantes e a própria história são elementos essenciais para a 

compreensão do instituto do recall, razão pela qual, será inafastável, nesta tese, a 

abordagem desses temas.  

Embora tenhamos que enfrentar diversas questões ao longo do caminho, o foco 

deste estudo será o recall norte-americano e sua aplicação nos Estados Unidos, bem como 

a aplicação no direito estrangeiro de institutos que a ele se assemelham e as possibilidades, 

dificuldades e benefícios relativos à adoção desse mecanismo no sistema jurídico 

brasileiro. Trata-se de uma proposta, de uma contribuição para o aperfeiçoamento da 

democracia no nosso país, que leva em consideração a essência e as características desse 

instituto.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Definir representação política, de fato, constitui tarefa árdua, pois, como 

registrou Sartori1, a representação “cobre todo o percurso que vai da política ao direito, e 

vice-versa”.  

Há na representação um fortíssimo conteúdo político, relacionado ao poder, 

que dificulta a determinação precisa de sua essência. 

No entanto, parece-nos claro que sua natureza não pode ser perseguida com os 

olhos direcionados apenas para o passado, pelo menos não como fator predominante nessa 

busca. Deve-se atentar também ao presente e ao futuro. 

Aquele que se arvorar em determinar a essência da representação não poderá 

deixar de considerar a tecnologia nas eleições (i.e., o processo eleitoral tecnológico, com 

os rápidos resultados das pesquisas de opinião e das votações, os quais geram extremo 

dinamismo nas decisões políticas), a vida imediatista decorrente da tecnologia dos meios 

de comunicação e da internet (que produzem uma velocidade jamais pensada no processo 

de comunicação entre os seres humanos), a presença dos candidatos nas casas dos eleitores 

por essas mesmas vias de comunicação fazendo inúmeras promessas aos necessitados (que 

gera nos eleitores uma sensação de proximidade com os candidatos), a tendência natural de 

crescimento da participação popular nas decisões do Estado, a altíssima (e, às vezes, de 

legalidade duvidosa) tributação levada a efeito pelo Estado, a corrupção e a ineficiência 

deste, a corrupção partidária e eleitoral, as questões ambientais e, tudo isso, conjugado 

também com a importância que assume hoje a questão da responsabilidade e ética na 

política, a necessidade de prestação de contas e a dignidade da pessoa humana. 

Esse conjunto de fatores leva-nos a crer que há a necessidade de haver um 

vínculo, não aquele vínculo medieval ou aquele existente entre o partido político e o 

representante, mas uma relação de responsabilidade que se impõe naturalmente na vida 

social. Isso faz com que o aspecto jurídico da representação se torne mais relevante, mais 

presente, para exigir dos representantes comportamentos éticos e responsáveis, em 

conformidade com o interesse público (que não deixa de ser também o interesse maior dos 

eleitores). 

                                                
1SARTORI, Giovanni. op. cit., p. 16. 
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Devemos sair da Caverna de Platão e começar a perceber o que está 

acontecendo em nossa volta e o que está por vir. 

Em que pese o que foi dito acima, certas referências ao passado, que foram 

apresentadas nesta tese, devem ser novamente evocadas. 

O mandato imperativo esteve diretamente relacionado às instruções e estas 

pressupõem que quem as determina já possui conhecimento prévio daquilo que o governo 

deverá decidir.2 Durante o Período Medieval e no início da Idade Moderna, a representação 

funcionou com base nas instruções prévias. Inicialmente, poucas classes sociais se reuniam 

nos conselhos para discutir questões políticas e leis, principalmente aquelas relacionadas à 

tributação. Não existiam assembléias permanentes. Existiam apenas os estados-gerais que 

eram convocados excepcionalmente. Os representantes eram instruídos previamente pelos 

representados. O mandatário deveria cumprir aquilo que já estava pré-determinado no 

mandato e, obviamente, se houvesse a quebra da relação de confiança, o mandante estaria 

plenamente autorizado a revogar o mandato conferido. O representante possuía autorização 

para agir em nome do representado somente nos termos dos poderes que lhe fora 

outorgado. Caso surgissem novas questões no instante em que o mandatário estivesse 

representando o mandante, nenhuma decisão poderia ser tomada até que novas instruções 

fossem repassadas. 

Com o crescimento das classes burguesas na Europa nos séculos XVII e XVIII 

surgem novas concepções sobre a representação para acabar com o sistema das instruções. 

Especialmente na França, “acabar com o mandato imperativo” significava acabar com a 

forma pela qual a nobreza e o clero se faziam representar. Assim, a representação torna-se 

abstrata. O representante não representa mais o mandante e sim a nação. O mandato passa 

a ser denominado “representativo” ou “livre”. 

Nos Estados Unidos a prática das instruções foi muito difundida, caindo em 

desuso nas primeiras décadas do século XIX. O governo representativo surge para 

assegurar a res publica e o sistema de freios e contrapesos se consolida como forma de 

manutenção do equilíbrio governamental. Os parlamentares e principalmente os membros 

do Congresso passam a ser independentes, não se obrigando a buscar instruções no 

eleitorado. Tais ideias passaram a ser a base da democracia norte-americana, pelo menos 

pelo aspecto macro. 

                                                
2MANIN, Bernard. The principles of representative government, cit., p. 166. 
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O século XIX caracterizou-se pelos questionamentos da representação. E 

vários fatores contribuíram para isso, tais como a ampliação do direito de sufrágio, a 

ascensão política do proletariado e o surgimento dos partidos políticos. Surgem novas 

ideias e teorias, fala-se em substância e caráter descritivo da representação, em 

coletividade organizada que age por meio de seus órgãos, representação das minorias, 

igualdade política e proporcionalidade na representação. Por outro lado, a teoria marxista, 

nesse mesmo século, resgata a ideia de revogação dos mandatos dos representantes, em 

oposição aos ideais burgueses e ao mandato representativo. 

No final do século XIX e começo do século XX, os problemas do capitalismo 

se intensificam, principalmente a corrupção e o tráfico de influências. Os partidos políticos 

se multiplicam e a representação política passa a ser entendida conjuntamente com este 

fenômeno. Os partidos passam a ser instrumentos da representação. Por outro lado, os 

mecanismos de democracia semidireta começam a ser utilizados no Velho Continente e nas 

primeiras décadas do século XX tais práticas se proliferam. 

Nessa mesma época, nos Estados Unidos, os movimentos sociais e 

determinadas agremiações, inspiradas na velha tradição de participação popular norte-

americana, na democracia suíça e até nos ideais de esquerda, criam um mecanismo 

democrático ao qual deram o nome de recall, para combater a corrupção e incompetência 

das autoridades públicas regionais e locais. Esse instituto possibilitava, ainda, a revogação 

de decisões judiciais porque havia também muita corrupção no Judiciário, desencadeada 

pelo poder econômico das corporações empresariais. Esse instituto denominado recall, ao 

longo do século XX, com fundamento na autonomia política dos Estados e das entidades 

locais, desenvolveu-se principalmente nos pequenos centros urbanos dos Estados Unidos e 

jamais foi instituído em nível nacional. Além desses objetivos vinculados ao controle do 

poder político e eficiência da Administração Pública, o recall também se apresentava como 

uma forma de aproximação entre os eleitores e os eleitos.  

Em geral, as opiniões contrárias ao instituto são no sentido de que se trata de 

uma negação do princípio republicano, pois o mandato deve ser julgado pelo povo apenas 

nas próximas eleições. Entende-se também que o recall sacrifica a estabilidade 

governamental e confere muito poder aos eleitores, prejudicando a independência do 

governante. Argumenta-se também que há problemas quanto ao mérito das acusações (i.e., 

existem legislações estaduais que não estabelecem as hipóteses fáticas para o 
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procedimento) e que o recall torna a função pública menos atraente para as pessoas 

competentes. 

Os problemas reais do instituto, nos Estados Unidos, a nosso ver, dizem 

respeito à dificuldade de obtenção do número mínimo de assinaturas exigido pelas 

legislações (principalmente em nível estadual), ao eventual uso político do recall e ao 

custo do procedimento. 

Quanto às opiniões favoráveis sobre o instituto, constatamos existirem 

alegações no sentido de que o recall é um sistema permanente de controle das autoridades 

públicas, aumenta a sensibilidade dos governantes aproximando-os dos eleitores, tende a 

tornar o governo mais representativo e a diminuir a troca de favores com o poder 

econômico, aproxima os cidadãos das questões públicas, é uma alternativa ao impeachment 

(principalmente porque este processo político sofre influências e pode ser controlado pelas 

autoridades públicas), tende a melhorar a eficiência da Administração Pública 

(principalmente das pequenas cidades) por meio da aplicação do “good business principle”, 

além de ser o corolário lógico do direito de sufrágio.  

Embora existam aspectos contrários e favoráveis ao recall, em geral, hoje, nos 

Estados Unidos, os eleitores rejeitam o uso político (eleitoreiro) do mecanismo. Além 

disso, o recall desperta um grande interesse nos eleitores, havendo um elevado nível de 

participação do eleitorado nessas eleições especiais (o que significa que há efetivamente 

uma aproximação entre os políticos e os eleitores, e que o recall desperta nos cidadãos o 

interesse pelos assuntos públicos). Sua utilização ocorre basicamente nas pequenas 

cidades. Vale lembrar, ainda, que o sistema eleitoral norte-americano facilita a aplicação 

desse instituto. 

Mesmo com as dificuldades naturais do instituto, nos Estados Unidos, desde 

1903, já ocorreram mais de 2.000 casos de destituição de autoridades (a maioria em nível 

local), o que equivale, em média, a quase 20 destituições por ano naquele País. Portanto, 

dentro dessa estatística, entendemos que não é possível afirmar que esse instituto é pouco 

utilizado nos Estados Unidos. Se compararmos com o nosso País, cabe-nos indagar: 

quantas vezes tivemos processos de impeachment no Brasil? 

Hoje, nos Estados Unidos, o recall é utilizado preponderantemente em nível 

local, para destituição de membros das Casas Legislativas e diretores de escolas. O 

instituto raramente é adotado para revogação de mandatos de juízes e promotores. Em mais 
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de cem anos apenas dois governadores foram destituídos nos Estados Unidos. Por analogia 

ao nosso sistema, podemos dizer que se trata de um instituto de direito municipal, 

relacionado à Administração pública honesta e eficiente. 

Outrossim, calha registrar que existem Estados norte-americanos que permitem 

o recall para autoridades públicas indicadas ou nomeadas, ou seja, autoridades não-eleitas, 

mas a regra continua sendo sua aplicação para as autoridades eleitas.  

A nosso sentir, o recall (mecanismo típico, puro) existe hoje apenas nos 

Estados Unidos e em British Columbia, no Canadá. Os demais institutos existentes na 

América Latina, África e Ásia (com exceção do Japão que possui um método próprio para 

destituição de juízes) foram inspirados no sistema de revogação de mandatos dos países 

socialistas. 

Há quem afirme que o instituto do recall resgata o antigo mandato imperativo. 

Seguindo nessa linha, Paulo Bonavides afirma que:  

Onde o direito de revogação existe, a democracia representativa, volvida 
em democracia semidireta, já admite juridicamente o mandato 
imperativo, que nos demais sistemas de influência democrática 
dominante configura-se apenas como realidade de fato, repousando 
porém em bases políticas e morais, a um passo já de sua ulterior e 
próxima institucionalização jurídica. 
Pelo aspecto meramente formal, o mandato imperativo, ao ter ingresso 
numa determinada ordem constitucional, como a de certos regimes semi-
representativos, se converte em mais um aspecto ilustrativo daquela 
tendência, já notada por eminentes juristas, segundo a qual certos 
institutos do direito público têm inversamente caído sob o efeito de uma 
“jusprivatização”, observada pelo menos com vistas a algumas 
características formais.3 

 

Não compartilhamos dessa ideia. O recall não significa a simples readmissão 

do mandato imperativo. Há outros elementos em jogo. Não há que se falar também no 

mandato representativo da França do Século XVIII, nem no mandato partidário. O 

mandato se encontra no centro de toda construção jurídica da república.4 E esta, implica, 

essencialmente, cidadania, legitimidade, igualdade, participação, responsabilidade, 

prestação de contas, dignidade da pessoa humana, probidade, pluralidade e transparência. 

O fundamento do recall não é o caráter imperativo do mandato (relacionado ao direito 

privado) e sim os princípios acima mencionados, que fundamentam a própria república. O 

                                                
3BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 264. 
4ATALIBA, Geraldo. op. cit., p. 91. 
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mandato imperativo pressupõe que os eleitores conheçam previamente os assuntos que 

serão deliberados pelos governantes. Isso é impossível nos dias atuais. Na Idade Média era 

assim que funcionava a relação entre representantes e representados, com instruções 

prévias. Hoje essa prática não é mais possível. O mandato imperativo nada tem a ver com o 

recall. O mandato do recall é o mandato democrático, responsável e ético. 

Feitas essas considerações, cabe-nos, então, neste momento, apresentar uma 

definição própria de recall: 

O recall é um mecanismo de democracia semidireta, típico dos Estados 
Unidos da América, adotado no início do século XX em determinados 
Estados da Federação norte-americana para combater a corrupção e 
incompetência das autoridades públicas, principalmente em nível local. 
Caracteriza-se como direito político do cidadão, não sendo permitida sua 
utilização contra autoridades federais. O mecanismo existe atualmente em 
18 Estados norte-americanos e o seu procedimento básico consiste numa 
primeira fase de coleta de assinaturas dos eleitores, mediante caução 
prévia em dinheiro e, após a obtenção de um percentual mínimo de 
assinaturas válidas, resulta numa segunda fase na qual se realiza, de modo 
geral, uma eleição especial para destituir (e substituir) autoridades 
públicas estaduais e municipais (geralmente eleitas, inclusive juízes) ou 
para revogar decisão judicial (de juízo monocrático ou de segundo grau 
de jurisdição) que tenha negado a aplicação de lei, sendo que sua 
utilização hoje, nos Estados Unidos, ocorre principalmente em nível 
local, onde se permite, inclusive, seu uso excepcional para destituição de 
diretores de escolas. 

 

Quanto à sua inserção na ordem jurídica brasileira, pelo nosso ponto de vista, 

há desvantagens e vantagens. 

Pelo aspecto negativo, o recall diminui a liberdade do representante que 

poderá, em certas circunstâncias, em razão de sentimentos exacerbados da comunidade, 

tomar decisões inadequadas sobre questões complexas e de maior repercussão. No entanto, 

esse aspecto torna-se relativo, uma vez que a liberdade dos representantes no Brasil tornou-

se sinônimo de impunidade e de irresponsabilidade. Há ainda a questão do custo para 

realização de um procedimento de recall. Por fim, existem os problemas da grande 

dimensão do país e do sistema eleitoral proporcional, que dificultam a aplicação do 

instituto no Brasil. Por isso, sua aplicação em nível local é mais efetiva. 

O primeiro argumento favorável é que o recall constitui excelente mecanismo 

para o eleitorado fiscalizar os seus representantes, principalmente se for considerado o fato 

de que a corrupção ocorre no Brasil de forma desenfreada. O eleito, sabendo que pode ser 

removido de sua função, tenderá a ser mais responsável e a agir de forma mais transparente 
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e competente, prestando contas de seus atos e, de certa forma, ficará mais próximo, 

efetivamente, de suas bases eleitorais, alcançando melhores resultados ao interesse público. 

Ainda, pelo aspecto positivo do instituto, pode-se dizer que, existindo maior controle do 

eleito, a tendência é que ocorra diminuição dos casos de corrupção e a consequência disso, 

em larga escala, significa o aumento de receita para os cofres públicos. Além disso, o 

recall é um instrumento que comprovadamente se presta à melhoria da qualidade da 

cidadania dos indivíduos, pois aproxima os eleitores dos assuntos de natureza pública. 

Não obstante o acima exposto, considerando que a rápida evolução social é um 

fato presente em nossas vidas, com o desenvolvimento das sociedades e das tecnologias, os 

velozes processos de informação, a tendência é que o instituto do recall passe a ser 

inserido nas ordens jurídicas dos países, para promover o incremento do controle popular e 

da cidadania. Mesmo não sendo utilizado em larga escala, o caráter preventivo do 

mecanismo é salutar. O recall é uma “arma que deve ficar atrás da porta”. 

Além disso, como salientamos no início desta tese, a democracia indireta é a 

forma pela qual tem se manifestado a soberania popular e a representação tem apresentado 

muitos problemas. Há várias formas para aperfeiçoá-la, seja pelo aprimoramento do 

sistema eleitoral, seja por meio de investimentos e incentivos em educação e em cidadania: 

dentre esses estímulos encontra-se o recall, que, não se pode negar, aproxima os políticos 

dos eleitores e se qualifica como mecanismo de controle do poder político, respeitada sua 

natureza e seus limites naturais. 

No Brasil, o recall, a nosso ver, só pode ser aplicado aos agentes políticos 

eleitos pelo voto popular, isto é, os Chefes dos Executivos (Presidente da República, 

Governadores e Prefeitos) e aos membros do Legislativo (Senadores, Deputados e 

Vereadores). O recall no Brasil só é possível, portanto, para revogação dos mandatos 

políticos dessas autoridades, mediante decisão dos eleitores. 

Levando esses aspectos em consideração, bem como outros que foram 

levantados ao longo desta tese, no Brasil, o recall há de ser permitido pela Constituição 

Federal para os pequenos e médios municípios brasileiros (ou seja, para aqueles com 

menos de 100.000 habitantes) com base na autonomia dessas entidades. Vale lembrar, 

aqui, novamente, que o recall é tradicionalmente um instrumento local e os nossos 

Municípios possuem longa história de autonomia e gestão de seus próprios interesses. A 
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nosso ver, portanto, o recall é um instrumento interessante e importante que merece ser 

inserido no sistema jurídico brasileiro, principalmente no âmbito municipal.  

No caso, para viabilizar essa hipótese, uma emenda constitucional deve alterar 

os art. 14 e 30 da Constituição Federal para permitir o recall em nível municipal para os 

pequenos e médios Municípios, conforme registramos alhures. Uma experiência dessa 

espécie certamente renderá bons frutos para as comunidades locais, mesmo sem a alteração 

do sistema eleitoral. Certamente não irá corrigir a representação política local, mas com 

certeza haverá maior aproximação entre eleitores e eleitos, gerando maior participação dos 

cidadãos nas questões públicas. Além disso, servirá também como um excelente 

mecanismo de controle contra a corrupção, atos ilícitos em geral e até contra a ineficiência 

administrativa. Para torná-lo efetivo, uma lei nacional deve, como já salientamos, 

estabelecer as bases do recall para os pequenos e médios Municípios, definindo um 

parâmetro para os números de assinaturas necessárias para deflagração do mecanismo, as 

hipóteses fáticas que permitirão a utilização do procedimento, os valores da caução para o 

requerimento, as penalidades aplicáveis aos eleitores que se utilizarem do recall de forma 

inadequada, bem como todo o detalhamento do procedimento eleitoral, dentre outros 

assuntos.  

Como dito, o recall foi instituído para o nível municipal norte-americano. Da 

mesma forma, é interessante para a democracia brasileira sua utilização em nível local. 

Seria um bom teste para esse mecanismo, num primeiro momento apenas para os 

Municípios médios e pequenos, mesmo dentro do sistema de representação proporcional. 

Posteriormente, após três anos de sua implantação, numa segunda fase, o instituto poderá 

ser inserido nas demais entidades da Federação, observadas certas condições. 

Em nível nacional e estadual e até para os grandes municípios, o recall não 

funcionará se não houver uma alteração do sistema eleitoral, permitindo as eleições em 

distritos. O sistema majoritário em distritos uninominais é o mais adequado para o 

processamento do recall. As dimensões do território brasileiro e dos Estados, bem como o 

número de eleitores envolvidos e o sistema eleitoral hoje existente praticamente 

impossibilitam a utilização do recall nesses níveis. Portanto, a implementação do recall 

nessas entidades políticas deve ser acompanhada de uma reforma no sistema eleitoral. 

Por fim, entendemos que o recall não é um instituto para ser utilizado de forma 

irresponsável pelos cidadãos. Sua utilização deve ser direcionada apenas para situações 
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sérias como, por exemplo, corrupção, prática de atos ilícitos e imorais e patente 

incompetência administrativa. O recall pode ser utilizado, nas hipóteses, por exemplo, de a 

autoridade pública ser flagrada em atos de corrupção, quando houver fortes indícios de atos 

ilícitos ou quando houver flagrante de crime (como já ocorreu poucos anos atrás, no caso 

em que os vereadores de uma cidade do interior de São Paulo praticavam em quadrilha a 

exploração sexual de crianças).  

O recall é um mecanismo que aproxima os eleitores das questões públicas e é 

um excepcional instrumento de controle, e deve ser utilizado por eleitores responsáveis 

contra eleitos irresponsáveis. 
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