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RESUMO 
 

 

LISOWSKI, Telma Rocha. Perda de Mandato Parlamentar: Sugestões de Reforma do 

Sistema Brasileiro para Aprimoramento da Representação Política. Tese (Doutorado). 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

 

O presente trabalho visa fazer uma análise crítica do instrumento de perda de mandato 

parlamentar, conforme desenhado pelo art. 55 da Constituição Federal, e avaliar a adequação 

e suficiência do modelo hoje vigente, tendo em vista um ideal de representação política a ser 

sempre buscado. Para tanto, a primeira parte estabelece os fundamentos teóricos necessários 

para o desenvolvimento da tese, iniciando pelo estudo da relação entre representação política 

e democracia e esclarecendo, dentre os possíveis conceitos de democracia, aquele adotado 

no restante do trabalho. Ainda na primeira parte, entra em discussão a questão dos 

mecanismos de responsabilização dos detentores de mandato eletivo, oportunidade em que 

são abordados os conceitos de responsividade e accountability. A partir disso, é formulado 

um conceito próprio de representação política, para ser utilizado como parâmetro de 

avaliação do instituto da perda de mandato parlamentar. A segunda parte do trabalho é 

destinada à sistematização e análise dos casos de perda de mandato instituídos pelo art. 55 

da Constituição Federal, o que é feito com base na categorização em hipóteses de 

responsabilização política e hipóteses de responsabilização jurídica. Essa classificação 

permite visualizar a existência de um descompasso no modelo constitucional de 

responsabilização de parlamentares, que favorece sobremaneira a punição por meio de 

processos judiciais, em detrimento da responsabilização puramente política. Enfim, a última 

parte da tese apresenta sugestões de reforma constitucional, infraconstitucional e regimental 

para solucionar os problemas identificados, corrigindo algumas inconsistências pontuais, 

restringindo algumas hipóteses de responsabilização jurídica e, sobretudo, criando novas 

oportunidades de participação popular nesse processo. O objetivo maior das soluções 

propostas é aumentar a capacidade dos cidadãos de influir no futuro da comunidade política 

e criar mecanismos institucionais capazes de estimular a responsividade dos representantes 

eleitos.  

 

Palavras-Chave: Perda de Mandato Parlamentar. Representação Política. Responsabilidade 

Política. Responsividade. Accountability.  





 

ABSTRACT 
 

 

LISOWSKI, Telma Rocha. Loss of Parliamentary Mandate: Suggestions for Reform of 

the Brazilian System for an Improvement of the Political Representation. Doctoral 

Thesis. Law School, University of São Paulo, 2017. 

 

 

This thesis aims to develop a critical analysis of the instrument of parliamentary mandate 

loss, as presented by Article 55 of the Brazilian Federal Constitution, evaluating the 

sufficiency and adequacy of the present model, in view of an always to be pursued ideal of 

political representation. The first part of the study establishes the theoretical fundamentals 

necessary for the proper development of the thesis, starting with the study of the relation 

between political representation and democracy, and clarifying amongst the possible 

concepts of democracy that which the work adopts. This first part also discusses the 

mechanisms for responsibilization of holders of elective office and approaches the concepts 

of responsiveness and accountability. Based on that, the author formulates a concept of 

political representation that will be employed as a parameter for evaluation of the institution 

of parliamentary mandate loss. The second part of this thesis intend to systematize and 

analyze the mandate loss cases instituted by Article 55 of the Brazilian Federal Constitution, 

with basis on the categorization between hypotheses of political and legal responsibilization. 

This sorting allows to visualize the existence of an imbalance in the constitutional model of 

responsibilization of parliamentarians, unduly favoring the punishment by means of judicial 

suits, in prejudice of purely political responsibilization. Finally, the last section of the study 

presents suggestions for constitutional, statutory and internal rules changes, aiming to solve 

the identified problems by correcting occasional inconsistencies, restricting some cases of 

legal responsibilization and, above all, creating new opportunities for popular participation 

in this process. The greater goal of the proposed solutions is to maximize the capability of 

the common citizen to influence the future of the political community and to create 

institutional mechanisms capable of stimulating the responsiveness of elected officials. 

 

Keywords: Loss of Parliamentary Mandate. Political Representation. Political 

Responsibility. Responsiveness. Accountability.  





 

ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

LISOWSKI, Telma Rocha. Mandatsaberkennung von Parlamentarier: 

Reformvorschläge des brasilianischen Systems für Verbesserung politischer 

Repräsentation. Doktorarbeit. Juristische Fakultät, Universität von São Paulo, 2017. 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine kritische Analyse des Systems der Artikel 55 der 

Brasilianischen Bundesverfassung zu machen, die das System der Mandatsaberkennung von 

Parlamentarier festlegt, und die Angemessenheit dieses Modells zu bewerten, im Hinblick 

auf ein immer zu verfolgendes Ideal von politischer Repräsentation. Dafür legt der este Teil 

die nötigen theoretischen Grundlage fest, beginnend mit der Beziehung zwischen politischen 

Repräsentation und Demokratie, bis zur Erläuterung des Begriffs von Demokratie, der 

seither vorausgesetzt wird. Auch im ersten Teil werden die Instrumente der Verantwortung 

von Amtsträger diskutiert und die Begriffe von Responsivität und Accountability befasst. 

Auf dieser Grundlage wird ein eigenen Begriff von politischen Repräsentation formuliert, 

der als Bewertungsmaßstab der Instrumente von Mandatsaberkennung benutzt wird. Der 

zweite Teil der Arbeit führt die Systematisierung und Analyse der Tatbestände der Artikel 

55 der Brasilianischen Bundesverfassung durch, indem sie als Fälle der politischen oder 

juristischen Verantwortung eingestuft werden. Diese Einstufung ermöglicht die 

Visualisierung einer Unvereinbarkeit in dem Verfassungsmodell der Verantwortung von 

Parlamentarier, denn das Modell bevorzugt die Bestrafung durch Gerichtsverfahren eher als 

die reine politische Verantwortung. Schließlich liegt den letzten Teil Vorschläge von 

Verfassungs-, Gesetzes- und Geschäftsordnungsreform vor, um die bezeichnete Probleme 

zu lösen. Nämlich werden einige Fälle der juristischen Verantwortung eingeschränkt und 

neue Möglichkeiten für Bürgerbeteiligung geschafft. Hauptsächliches Ziel dieser 

Vorschläge ist die Erhöhung der Fähigkeit der Bürger, in der Zukunft des Staatswesen zu 

beeinflussen, und die Bildung von institutionellen Instrumente, damit die Responsivität der 

Repräsentanten gefördert wird. 

 

Schlüsselwörter: Mandatsaberkennung von Parlamentarier. Politische Repräsentation. 

Politische Verantwortung. Responsivität. Accountability.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Nenhum sistema institucional pode garantir a essência, a substância da 

representação. Tampouco devemos ser muito otimistas sobre a capacidade das instituições 

de produzir a conduta desejada; nem mesmo da melhor das instituições representativas pode 

se esperar que produza a representação magicamente, mecanicamente, sem ou mesmo apesar 

das crenças, atitudes e intenções das pessoas que operam o sistema” (PITKIN, 1967, p. 239, 

tradução própria). Com essas palavras, Hanna PITKIN sumariza um dos principais 

problemas com que se depara todo aquele que pretenda aprofundar e sistematizar um 

conhecimento no campo da política, ou mesmo agir politicamente: falar de política significa 

essencialmente falar de pessoas e de instituições por elas criadas, de modo que sempre 

haverá a possibilidade de interferência de idiossincrasias, de condutas irracionais ou 

imprevistas, de comportamentos fundados em crenças individuais não compartilhadas, 

enfim, haverá sempre a ocorrência de vicissitudes naturais à própria condição humana, as 

quais dificultam sobremaneira o tratamento da matéria.  

No que se refere ao tema da representação política, essa constatação significa que o 

funcionamento das instituições destinadas à sua realização não está imune à ocorrência de 

comportamentos desviados por parte das pessoas que, em determinado tempo e local, 

ocupam uma posição de poder por lhes ter sido conferido um mandato representativo. Um 

indicativo do sucesso dessas instituições será justamente sua capacidade de solucionar de 

maneira não traumática o problema do comportamento desviado, seja o modificando e o 

reencaminhando para a conduta desejada, seja retirando do sistema a pessoa que apresentou 

tal comportamento. Esse não é, porém, o único elemento para que se possa considerar 

determinado arranjo institucional como bem sucedido. Mais do que solucionar problemas de 

desvios e condutas não desejadas, instituições políticas devem sempre objetivar a realização 

de um ideal, de modo a nunca serem consideradas prontas e acabadas, mas em contínuo 

processo de aperfeiçoamento. A impossibilidade de se atingir esse ideal não pode representar 

um obstáculo a que as tentativas sejam a todo o momento renovadas e novos arranjos sejam 

experimentados. 

O propósito buscado pelas instituições representativas, então, é a realização de um 

ideal de representação política. Não há, entretanto, uma resposta unívoca sobre qual seja 

esse ideal, tampouco uma concepção única sobre os objetivos que a representação deve 

seguir e as funções que deve cumprir. Em linhas gerais, pode-se dizer que a representação é 
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um instrumento criado pelo homem para viabilizar a democracia em comunidades políticas 

situadas em grandes territórios e compostas por grande população, em que o autogoverno 

dos cidadãos através de participação direta se tornou irrealizável na prática. Isso ainda deixa 

aberta uma série de perguntas, em especial sobre o comportamento idealmente esperado dos 

representantes, o melhor tipo de instituições representativas, a melhor forma de realizar os 

interesses dos representados, etc. 

Se, ao tratarmos de um ideal, já são diversas as questões que não encontram uma 

solução simples, quando se incluem na equação problemas da vida prática os 

questionamentos são ainda mais variados. Deve-se levar em consideração que, em 

sociedades complexas, em que proliferam os interesses contrapostos, não só a realização de 

um bem comum – imaginado como objetivo maior da representação – é praticamente 

impossível, como também não é trivial a realização do bem da maioria, posto que sequer há 

uma maioria homogênea cujos interesses possam ser atendidos sem maiores implicações1. 

Os bens da vida são escassos e as demandas sociais são cada vez maiores, tornando sempre 

instável o equilíbrio na distribuição de recursos. Além disso, a política não está isenta da 

influência de poderes econômicos e religiosos, de preconcepções morais e da sempre latente 

possibilidade de corrupção.  

Tendo em vista esses e outros problemas práticos a envolver a realização da 

representação política nas democracias contemporâneas, a academia especializada, 

especialmente na área da Ciência Política, tem se preocupado com assuntos correlatos que 

podem ajudar na compreensão do fenômeno e, mais do que isso, podem ser 

instrumentalizados para a avaliação e o aprimoramento de instituições representativas. Fala-

se muito, nesse contexto, em responsividade e accountability, temas que podem ser 

considerados desdobramentos da questão da responsabilidade política. Em uma primeira 

aproximação, a responsividade pode ser entendida como a capacidade dos representantes de 

apreenderem as necessidades, interesses e aspirações dos representados e de darem respostas 

efetivas e adequadas a essa apreensão. A accountability, por sua vez, está mais ligada à 

existência de mecanismos de prestação de contas e de responsabilização, através dos quais 

os representados podem premiar os representantes que tenham cumprido de forma 

                                                      
1 “Não há, para começar, um bem comum inequivocamente determinado que o povo aceite ou que possa aceitar 

por força de argumentação racional. Não se deve isso primariamente ao fato de que as pessoas podem desejar 

outras coisas que não o bem comum, mas pela razão muito mais fundamental de que, para diferentes indivíduos 

e grupos, o bem comum provavelmente significará coisas muito diversas.” (SCHUMPETER, 1961, p. 306-

307) 
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satisfatória o mandato e punir os que não tenham atingido suas expectativas, seja dolosa, 

seja culposamente.    

A motivação inicial deste trabalho, assim, é reintroduzir no debate do Direito 

Constitucional os temas da representação e da responsabilidade políticas, incluindo os 

conceitos de responsividade e accountability, que ainda carecem de tratamento no âmbito 

do direito. Se o papel do filósofo é compreender a origem, o significado, a extensão e as 

consequências teóricas de determinado conceito e o do cientista político é levantar dados e 

avaliar resultados acerca do funcionamento de arranjos institucionais os mais diversos, o 

papel do jurista é partir desses conceitos e resultados para imaginar formas de atualizar e 

aprimorar os desenhos institucionais existentes, propondo novas estruturas normativas e/ou 

novos meios de dar efetividade às normas postas. Sob essa perspectiva, o presente trabalho 

se propõe a operar, de um lado, com a teoria da representação política e, de outro, com a 

análise acerca de um dos instrumentos de controle de poder mais gravosos das democracias 

representativas, qual seja, a perda de mandato parlamentar. O objetivo dessa empreitada é 

avaliar, com base nesses dois polos, a adequação do modelo brasileiro de perda de mandato 

parlamentar em nível federal e imaginar possíveis formas de aprimorá-lo.      

A preocupação com o tema da perda de mandato parlamentar se justifica diante da 

dificuldade de responsabilizar politicamente os representantes eleitos nos sistemas 

presidencialistas de governo, em que há uma maior rigidez institucional e independência 

entre os órgãos representativos dos poderes legislativo e executivo, tornando muito mais 

delicada e traumática a responsabilização de membros de um perante o outro. Muito em 

razão disso, entre nós praticamente não há modos de punir parlamentares que, no curso de 

seu mandato, adotem posturas incompatíveis com o programa apresentado ao eleitorado por 

ocasião da disputa eleitoral ou, ainda, que simplesmente estejam agindo em desacordo com 

os interesses dos representados. A responsabilização de representantes eleitos no nosso 

sistema depende basicamente do cometimento de alguma infração criminal, administrativa 

ou eleitoral grave, e geralmente por ato doloso, ficando em segundo plano a questão da 

responsividade.  

Para o estudo desses assuntos, o trabalho será estruturado em três partes. Na primeira 

delas, será apresentada a questão da representação política e explorada sua relação com 

diferentes concepções de democracia; além disso, também será feita uma delimitação 

conceitual de alguns termos que acompanharão o desenvolvimento da pesquisa, dando 

especial ênfase aos conceitos de responsabilização, responsividade e accountability. Alguns 

temas clássicos como a tensão entre representação política e democracia direta e a natureza 
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dos mandatos eletivos serão revisitados, sempre com o objetivo de atualizar a discussão e 

operacionalizá-la para a melhor compreensão dos problemas surgidos no seio das 

democracias representativas contemporâneas. Ao final dessa primeira parte, apresentaremos 

o conceito de representação política que será adotado no restante do trabalho, o qual servirá 

posteriormente como parâmetro para a avaliação dos instrumentos de perda de mandato 

parlamentar existentes entre nós.  

A segunda parte consistirá na sistematização e estudo particularizado das hipóteses 

de responsabilização de parlamentares previstas no art. 55 da Constituição Federal. Para 

tanto, será feita uma diferenciação entre modos de responsabilização política (que serão 

estudados no segundo capítulo) e de responsabilização jurídica (que, por sua vez, serão 

estudados no terceiro capítulo), apresentando critérios distintivos e características de cada 

uma dessas categorias. Além da análise das disposições constitucionais pertinentes e do 

levantamento dos problemas surgidos da sistemática criada pela Constituição Federal, 

também será colocada em questão a atuação dos Tribunais Superiores na temática da perda 

de mandato parlamentar, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo 

Tribunal Federal, responsáveis pela criação (ou, melhor, restabelecimento) de uma hipótese 

não prevista no texto constitucional. Para completar o quadro das hipóteses de perda de 

mandato parlamentar existentes no ordenamento jurídico brasileiro, também serão estudados 

os Regimentos Internos e Códigos de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal, com foco no procedimento de cassação de mandato por comportamento 

incompatível com o decoro parlamentar.  

Por fim, após o estudo analítico dessas hipóteses, a terceira parte do trabalho 

consistirá na valoração desse sistema em face dos temas e conceitos estudados no primeiro 

capítulo, procurando levantar as insuficiências do modelo e apontar a incompatibilidade de 

alguns dos casos com o princípio da soberania popular. Conforme será demonstrado 

oportunamente, existe um descompasso entre as hipóteses de responsabilização jurídica, 

excessivamente rigorosas (e algumas delas potencialmente inconstitucionais), e as de 

responsabilização política, incapazes de canalizar a vontade popular e punir representantes 

que não sejam responsivos às necessidades e interesses de seus eleitores. Como fechamento 

do trabalho, então, traremos sugestões pontuais de reforma constitucional e 

infraconstitucional com vistas a solucionar os problemas encontrados. Espera-se, com isso, 

apresentar uma contribuição à academia jurídica brasileira, porém sem pretensão de exaurir 

o tema, que, por sua natureza, deve estar em contínua discussão e atualização, para que as 

instituições políticas permaneçam em constante aprimoramento. 
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PRIMEIRA PARTE: AS BASES TEÓRICAS 

 

A história do pensamento filosófico-político é repleta de tentativas de estipular 

modelos de governo de forma ascética e independente de formatações históricas concretas 

das comunidades humanas. Desde Platão e seu Rei Filósofo (PLATÃO, 2006), o homem 

buscou derivar de princípios transcendentais e contínuos no tempo e no espaço – seja na 

natureza de Deus, seja na natureza do Homem – as regras que melhor regeriam a vida em 

comunidade, sempre na tentativa de conferir alguma permanência para os essencialmente 

transitórios assuntos humanos. Talvez a maior descoberta dessa jornada tenha sido a 

constatação da impossibilidade de alcançar essas regras permanentes por métodos dedutivos 

e alheios a qualquer experimentação, pois as contingências e vicissitudes da vida humana 

são maiores do que a capacidade de apreensão por meio de conceitos preconcebidos. Tão ou 

mais importante que essa descoberta, porém, é a percepção de que tais métodos são 

indesejáveis para a definição de normas aplicáveis à convivência entre os homens, pois a 

dedução de regras a partir de princípios etéreos pressupõe uma profunda descrença no 

potencial da vontade humana e na capacidade humana de ação, o que tem por consequência 

a morte da política e, em última análise, a aniquilação da liberdade2.  

A definição dos melhores arranjos normativos e institucionais para a organização da 

vida em comunidade, assim, não prescinde de uma compreensão sobre o que nós, enquanto 

seres dotados de vontade e de capacidade de agir conforme essa vontade, queremos atingir 

com esses arranjos. Ou, como diria John Stuart MILL, a definição de um bom governo 

depende de sabermos quais são os objetivos concretos daquele poder político naquela 

sociedade específica. O julgamento sobre a qualidade do governo, então, dependerá da 

adaptação ou não a esses objetivos (MILL, 2006, p. 27-28). Com base nessas ideias, a 

                                                      
2 Hanna ARENDT associa a aniquilação da liberdade humana provocada pelos movimentos totalitários do  

século XX com a intenção de derivar regras de convivência a partir de ideias tidas como verdades absolutas e 

como premissas únicas de toda explicação possível: “Assim que se aplica a uma ideia a lógica como movimento 

de pensamento – e não como o necessário controle do ato de pensar – essa ideia se transforma em premissa. 

As explicações ideológicas do mundo realizaram essa operação muito antes que ela se tornasse tão 

eminentemente útil para o raciocínio totalitário. A coerção puramente negativa da lógica, a proibição das 

contradições, passou a ser ‘produtiva’, de modo que se podia criar toda uma linha de pensamento e forçá-la 

sobre a mente, pelo fato de se tirarem conclusões através da mera argumentação. (...) As ideologias pressupõem 

sempre que uma ideia é suficiente para explicar tudo no desenvolvimento da premissa, e que nenhuma 

experiência ensina coisa alguma porque tudo está compreendido nesse coerente processo de dedução lógica. O 

perigo de trocar a necessária insegurança do pensamento filosófico pela explicação total da ideologia e por sua 

Weltanschauung não é tanto o risco de ser iludido por alguma suposição geralmente vulgar e sempre destituída 

de crítica quanto o de trocar a liberdade inerente da capacidade humana de pensar pela camisa-de-força da 

lógica, que pode subjugar o homem quase tão violentamente quanto uma força externa.” (ARENDT, 2007, p. 

522)     
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construção do argumento desta primeira parte do trabalho será feita em duas etapas: a 

primeira para estabelecer os motivos pelos quais o governo representativo é necessário e, 

mais do que isso, desejável; a segunda para estabelecer quais são os objetivos da 

representação. Com fundamento nessas bases teóricas, poderemos avançar para a análise do 

instituto que nos propusemos a tratar (a perda de mandato parlamentar, conforme 

estabelecida na ordem constitucional brasileira) e, ao final, chegar a uma conclusão sobre a 

qualidade desse importante elemento de nossas instituições representativas.   
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1. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E RESPONSABILIZAÇÃO: 

DELIMITAÇÃO CONCEITUAL  

 

Este capítulo será dedicado ao exame dos conceitos em torno dos quais o presente 

trabalho está estruturado: de um lado, a representação política, com suas nuances decorrentes 

das diversas concepções filosóficas subjacentes sobre a soberania e autonomia do povo e 

sobre a capacidade de ação política do homem; de outro, a responsabilização, elemento 

fundamental das instituições representativas existentes nas democracias contemporâneas.  

Iniciaremos, assim, com uma exposição sobre quatro ideias distintas de 

representação política, o que conduzirá à análise da noção de democracia deliberativa que 

será pressuposta em todo o restante do trabalho. Em seguida, já nos aproximando do tema 

central da tese, partiremos para uma apreciação específica da questão da representação 

parlamentar, levantando suas principais características e insuficiências, tendo em vista 

exatamente o conceito de democracia deliberativa que terá sido apresentado anteriormente. 

Após, o foco será deslocado para o problema da responsabilização, tida não somente como 

uma forma de controle da representação política, mas também como um elemento integrante 

da própria essência da representação. Por fim, para sumariar os fundamentos teóricos 

colocados e concluir o capítulo, procuraremos formular um conceito próprio de 

representação política, que servirá de fio condutor para a análise crítica que será 

empreendida posteriormente. 

 

1.1. Debates acerca do conceito de representação política 

 

 Nos dias de hoje, quando utilizamos ou ouvimos a expressão “governo 

representativo” no contexto de um discurso político, temos em mente um determinado 

conjunto de instituições que se destinam a realizar, na medida do possível, o autogoverno 

dos membros de determinada comunidade política através de seus representantes, tendo em 

vista a grande dificuldade, impossibilidade ou, alguns defenderão, a inconveniência de um 

autogoverno pela via direta3. O “governo representativo”, assim, opera como um sinônimo 

                                                      
3 “À primeira vista, a insatisfação diante da prova apresentada pelos nossos sistemas parece trazer novas razões 

em favor de quem opõe à democracia representativa imperfeita e impura, o ideal de uma democracia pura e 

literal. Mas, digo, à primeira vista, porque é verdade justamente o contrário. De fato, as razões que nos fazem 

considerar insatisfatórios os sistemas representativos, isto é, a democracia indireta, são exatamente as razões 

que fariam julgar de modo ainda pior (admitindo que isso seja possível) uma experiência da democracia direta. 

Se não devemos esperar e pretender demasiado das democracias representativas, é em primeiro lugar porque o 

eleitorado é o que é, porque não participa muito a interessa-se muito menos, porque suas motivações e seus 
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de “democracia representativa” – ao menos no senso comum –, na medida em que a 

representação é tida como uma forma de envolver os cidadãos nas decisões sobre seu destino 

político e, mais do que isso, torná-los autores dessas decisões.  

 Essa correlação entre democracia e representação política, porém, nem sempre 

existiu4. É certo que a criação das mais diversas teorias sobre a representação sempre teve 

como objetivo ulterior a fundamentação da legitimidade do poder político, mas não 

necessariamente a partir de uma ideia de legitimidade democrática. Dependendo do conceito 

e das características que se atribuem à representação, pode-se entender, por exemplo, que o 

povo é legitimamente representado por um monarca que exerce simultaneamente funções 

legislativas e funções executivas, expurgando qualquer possibilidade de um governo do povo 

pelo povo5, sem com isso abalar a ideia de representação.  

 Mesmo que se entenda que haveria uma indissociação entre “governo representativo” 

e “democracia representativa”, talvez por uma rejeição da ideia de uma legitimação não 

democrática do poder político, ainda assim são muito diversas as compreensões do que seja 

a representação, a depender de quais os conceitos de democracia e de povo adotados. Para 

os fins deste trabalho, são úteis as seguintes distinções: 

 

(i) para aqueles que consideram que o povo enquanto tal não possui capacidade 

de ação política construtiva, por não poder agir de maneira uniforme e 

concertada sem que seja liderado de alguma forma, a democracia é uma 

forma de governo que permite a formação dessa liderança mediante o apoio 

popular; nesse contexto, a democracia apenas pode existir por meio da 

representação, sendo esta uma conditio sine qua non para aquela; 

                                                      
comportamentos de voto são extremamente rudimentares, rústicos e desarticulados. Como pensar que um 

eleitorado que renuncia até mesmo à designação dos próprios dirigentes (quando dispõe de primárias diretas), 

quereria e saberia dirigir ele mesmo, diretamente, os negócios públicos? Como supor que quem com 

dificuldade sabe eleger – em sentido próprio, de eligere, escolher selecionando – saberia governar? É 

justamente da experiência obtida pelas integrações diretas (iniciativa popular das leis, e referendum) da 

democracia indireta – que constituem apenas uma tentativa, note-se, da verdadeira e própria democracia direta 

– que se deduzem importantíssimas razões para apoiar o sistema representativo.” (SARTORI, 1962, p. 138-

139, grifos no original).  
4 “(…) a democracia não tem nenhuma ligação intrínseca com a representação e a representação não tem 

nenhuma ligação intrínseca com a democracia. O milagre da democracia representativa parlamentar 

contemporânea é que, apesar disso, ela teve êxito em combinar esses dois conceitos, completamente diferentes, 

de uma forma extremamente frutífera e criativa. Consequentemente, a democracia representativa como nós a 

conhecemos é o resultado que um casamento improvável entre Atenas e a Idade Média. E essa observação 

levanta a óbvia questão de como essas duas noções, democracia e representação, podem melhor se relacionar.” 

(ANKERSMIT, 2002, p. 108, tradução própria)  
5 A clássica fala de Abraham LINCOLN, proferida em 1863 no que ficou conhecido como “Discurso de 

Gettysburg”, imortalizou a expressão que hoje praticamente sumariza o que entendemos como governo 

democrático: “(...) que todos nós aqui presentes solenemente admitamos que esses homens não morreram em 

vão, que esta Nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o 

povo jamais desapareça da face da Terra.” (LINCOLN, 2011)  
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(ii) diferente é a posição dos que consideram que o povo possui sim alguma 

capacidade de ação política, ainda que limitada à formação e expressão de 

opiniões parciais sobre os assuntos pertinentes ao destino da comunidade, 

opiniões essas influenciadas pelo pertencimento a algum grupo, classe ou 

categoria; nesse caso, a democracia equivale ao governo da maioria, 

funcionando a partir da agregação das opiniões em um e em outro sentido – 

daí a nomenclatura democracia agregativa6 –, de modo que sempre haverá 

uma minoria dominada ou reprimida; a partir dessa visão de democracia, a 

representação é um instrumento que permite que as ações políticas positivas, 

impossíveis de serem realizadas de forma direta em razão do tamanho e da 

complexidade das unidades políticas, sejam efetuadas por pessoas 

escolhidas pela maioria, as quais estão sujeitas a uma responsabilização a 

posteriori; 

 

(iii) por fim, pode-se considerar ainda que o povo é plenamente capaz de agir 

politicamente, o que faz essencialmente através de suas habilidades para o 

discurso, a comunicação, o diálogo e a deliberação; a democracia, mais do 

que um governo da maioria em que há uma minoria subjugada, é um 

governo igualmente conduzido por todos os participantes, mesmo por 

aqueles cujas opiniões não persistiram ao final da deliberação, desde que 

todos tenham tido iguais condições de participação e de exposição de suas 

razões na arena política; no contexto dessa democracia deliberativa, a 

representação é uma forma de aprimorar o diálogo, trazendo-o para o seio 

de instituições desenhadas especificamente para esse fim, de forma a 

favorecer a deliberação.  

 

A seguir, abordaremos essas diferentes ideias de representação política (de um lado, 

a representação desvinculada da democracia e, de outro, a representação associada à 

democracia, em suas três subdivisões), iniciando pelo pensamento de Thomas Hobbes, o 

principal precursor da teoria da representação política.  

1.1.1. A representação política desvinculada da teoria democrática: Thomas Hobbes  

 

                                                      
6 Segundo KÖRÖSÉNYI, “[o] modelo da democracia agregativa tem dois subtipos. O elemento comum é a 

lógica ‘de baixo para cima’ do processo político democrático, enquanto a diferença está no sujeito do principal 

ator político. O primeiro considera os cidadãos individuais como os atores básicos da política e a ação política 

é baseada na preferência desses indivíduos. O segundo considera os grupos sociais como ponto de início e a 

ação política é baseada na preferência de grupos sociais. Essa teoria é apresentada pela teoria pluralista da 

democracia. A primeira pressupõe a diversidade de preferências individuais, a segunda o pluralismo de 

interesses. A política é uma atividade instrumental nos dois subtipos; o fundamento lógico da democracia é o 

utilitarismo. Ação política é baseada em preferências ou interesses, e o bem comum consiste na agregação de 

preferências individuais ou no compromisso alcançado entre interesses no processo político.” (KÖRÖSÉNYI, 

2005, tradução própria)  
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O significado de “representação” como uma forma de trazer os interesses de um 

grande número de pessoas à arena pública e, por meio desse artifício, realizar um regime de 

governo democrático, que já não é mais possível de forma direta, não é algo óbvio. 

Semanticamente, a origem da palavra está ligada a uma espécie de “personificação” ou “re-

apresentação”, um tornar presente algo ou alguém que de outra forma estaria ausente 

(PITKIN, 2006), podendo esse algo ou alguém ser um objeto, uma pessoa real ou uma 

personagem. Não é por acaso e certamente não é aleatória a utilização da mesma palavra 

para definir a ação do ator que incorpora e dá vida no palco a uma personagem criada por 

outrem e a ação de um mandatário que é responsável por expor e defender os interesses de 

um determinado grupo de pessoas no debate político. 

A primeira contribuição de maior relevância para a teoria da representação política 

– que ilustra bem essa passagem da representação como incorporação de uma personagem 

para a representação como corporificação de uma comunidade que inicia sua vida pública – 

está, certamente, em Thomas HOBBES, filósofo político inglês nascido em 1588 que 

vivenciou um período de grande turbulência política e religiosa em seu país natal7. Embora 

HOBBES não tenha ficado amplamente conhecido como um teórico da representação 

política, mas sim como o teórico do absolutismo, a importância de seu trabalho nessa seara 

é tamanha que o estudioso que pretenda se debruçar sobre o tema não pode se furtar de sua 

análise, ainda que para refutar suas ideias. Como já mencionado, a representação para ele 

nenhuma relação tem com a democracia, sendo antes disso um instrumento de legitimação 

do poder político. 

A ideia de representação aparece no capítulo XVI da mais consagrada obra de 

HOBBES, o Leviathan8, quando o filósofo explora o tema “pessoas, autores e coisas 

personificadas”. Hobbes inicia seu argumento a partir de um conceito um tanto peculiar de 

“pessoa”, afirmando que “uma pessoa é aquele cujas palavras e ações são consideradas ou 

como suas próprias, ou como representativas das palavras e ações de outro homem ou 

qualquer outra coisa a quem elas são atribuídas, seja verdadeiramente, seja por ficção” 

(HOBBES, 1997, p. 111, tradução própria). Uma pessoa, então, pode ser uma pessoa 

natural, quando suas palavras e ações são consideradas suas próprias, ou uma pessoa 

artificial, quando suas palavras e ações são atribuídas a outra pessoa ou coisa. Nesta última 

                                                      
7 Para dados biográficos de Thomas HOBBES, conferir o prólogo de Dalmacio Negro PAVÓN à tradução 

espanhola de “Elements of Law, Natural and Politic” (PAVÓN, 2005, p. 7-41) 
8 Para esse trabalho, utilizamos a edição de Richard Tuck, professor da Universidade de Harvard, publicada na 

série “Cambridge Texts in the History of Political Thought”. 
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hipótese, a pessoa artificial estará representando aquele que é o verdadeiro autor das 

palavras e ações.  

Explorando a etimologia da palavra latina persona, que significa em sua origem uma 

máscara ou um disfarce, HOBBES conclui que uma pessoa é o mesmo que um ator (actor), 

pois assim como o ator utiliza uma persona no palco, também a pessoa comum utiliza uma 

persona ao aparecer na vida pública. Dessa forma, personificar é o mesmo que agir ou atuar 

(to act) e essa atuação sempre será uma espécie de representação, seja de si mesmo, seja de 

outro. HOBBES não nos oferece maiores explicações sobre o que seria essa representação 

de si mesmo, mas concentra-se na representação do outro, o que será o fundamento para sua 

construção sobre o soberano.  

Aquele que representa o outro, então, sendo uma pessoa artificial, não é o 

“proprietário”9 das ações que realiza, tampouco das palavras que diz, mas é apenas o ator 

que exterioriza as palavras e ações alheias. Já o “proprietário” dessas palavras e ações, aquele 

que está sendo representado pelo ator, é o autor das mesmas, ou seja, é aquele que detém 

autoridade, o que para HOBBES significa “o direito de praticar qualquer ato” (HOBBES, 

1997, p. 122, tradução própria), da mesma forma que a propriedade significa o direito de 

dispor sobre determinado bem.  

A questão da autoridade é um ponto chave da teoria da representação defendida nesse 

ponto do Leviathan. Uma pessoa que age em nome de outra, representando-a, assim atua 

porque houve uma transferência de autoridade, é dizer, porque o autor a autorizou a 

representá-la. Dessa transferência de autoridade decorre que as obrigações assumidas pelo 

ator ou as consequências dos atos por ele praticados recairão sobre o autor, como se este as 

tivesse praticado por mão própria. Assim, por exemplo, um contrato firmado pelo 

representante enquanto representante deverá ser cumprido pelo representado, da mesma 

forma que eventual ato danoso a terceiro praticado nos limites da autorização deverá ser por 

este indenizado.  

O argumento de HOBBES ganha em importância (e, proporcionalmente, em 

obscuridade) quando passa da representação de uma pessoa natural por uma pessoa artificial 

(como no exemplo do procurador que assina um contrato em nome de outrem) para a 

representação de uma multidão de pessoas naturais por uma pessoa artificial que, mais do 

que representar, personifica essa multidão e a transforma em uma unidade. Essa multidão 

                                                      
9 HOBBES utiliza a analogia do “proprietário” (owner, no inglês, e dominus, no latim) para explicar o que quer 

dizer quando afirma que as palavras e ações da pessoa artificial não são suas, mas de “propriedade” de outra 

pessoa, embora obviamente a propriedade só possa recair sobre coisas, não sobre palavras ou ações.   
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não é qualquer conjunto de pessoas, mas um corpo político que sai do estado de natureza e 

se torna uma sociedade civil exatamente no momento em que passa a ser personificada no 

representante – que é ninguém menos do que o soberano. Há aqui uma importante diferença 

qualitativa que não é explicitada por HOBBES, mas que certamente foi intencionada pelo 

filósofo: no exemplo do procurador, há uma relação bilateral entre duas pessoas, uma natural 

(que concede a autorização) e outra artificial (que representa a primeira); já no caso do 

soberano, não há bilateralidade, mas apenas uma pessoa artificial, já que a multidão não 

existe enquanto pessoa, é dizer, enquanto corpo político antes de ser personificada pelo 

soberano.     

O representante político de HOBBES, então, é muito mais que um mero ator ou 

executor das palavras e ações de outrem. Ele é aquele que dá vida à comunidade política, 

aquele sem o qual ela não pode existir e muito menos agir politicamente. A autorização 

concedida pela multidão de pessoas naturais ao representante não é um mero deslocamento 

de um direito de agir de determinada forma, mas sim uma transferência de amplos poderes 

para a coordenação da vida em sociedade e a condução dos assuntos políticos em seu nome. 

Assim, em prol da manutenção da paz – o que é quase uma obsessão no pensamento do 

HOBBES10 –, a multidão cede grande parte de seus direitos naturais a uma só pessoa 

artificial, que pode criar obrigações e deveres aos representados e agir em seu nome de forma 

praticamente ilimitada, devendo obediência somente à Lei da Natureza (Law of Nature), já 

que ele, soberano, permanece no estado de natureza11.  

Embora pareça plausível a ideia de que a concessão prévia de uma autorização para 

o soberano por parte dos membros da comunidade política possa justificar a sua vinculação 

aos deveres e obrigações criadas por esse representante, o que tornaria legítima essa atuação, 

não é exatamente um governo formado nos moldes do absolutismo o que imaginamos 

quando pensamos em “governo representativo”. Essa desvinculação da teoria da 

representação de HOBBES de qualquer ideia relacionada ao que hoje entendemos por 

sistema de governo democrático soa esquisita e até mesmo equivocada. Mas o fato é que 

essa noção de representação por si mesma, pelo menos para essa visão fundada na 

                                                      
10 Segundo Leo Strauss, o medo da morte violenta é o princípio que fundamenta a filosofia política de Hobbes 

e a origem de boa parte de seus argumentos a propósito da sociedade civil. (STRAUSS, 1963, p. 129)  
11 Hanna PITKIN descreve esse dever do soberano de obediência à lei da natureza nos seguintes termos: “(...) 

embora os representados não tenham qualquer reinvindicação contra o representante e tenham se 

comprometido totalmente com ele de forma prévia, o soberano ainda assim tem deveres, os quais ele deve 

interpretar à luz de sua própria consciência e pelos quais ele é responsável perante Deus. Em primeiro lugar, 

ele tem os deveres de obedecer à lei da natureza, como qualquer homem que está no estado de natureza. Pois 

o soberano não contratou com ninguém e permanece ele mesmo no estado de natureza.” (PITKIN, 1972, p. 30-

31, tradução própria) 
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autorização, prescinde de elementos democráticos concretos e se sustenta muito bem 

partindo do pressuposto hipotético ou fictício da realização de um pacto social em tempos 

imemoriais, momento em que toda a autoridade política teria sido transferida para o soberano 

– pela concordância, é certo, de todas as pessoas presentes na ocasião – e que não precisaria 

se repetir até o término da existência daquele corpo político.  

Na interpretação de Quentin SKINNER, historiador e comentarista da obra de 

Hobbes,  o capítulo XVI do Leviathan foi estrategicamente formulado para contradizer os 

autores e filósofos políticos favoráveis ao parlamentarismo, que já no século XVII diziam 

que o verdadeiro representante do povo seria o Parlamento, o qual deveria ser composto de 

forma a espelhar a composição da sociedade. Para Hobbes, isso não seria possível 

simplesmente porque não existiria um corpo político em que essa assembleia pudesse se 

espelhar antes da criação de um soberano, ou, em outras palavras, porque não existiria um 

povo capaz de agir politicamente antes do contrato social12. Com esse argumento, ele 

conseguiu rejeitar a noção de que o Parlamento teria autoridade e legitimidade para governar, 

o que para ele seria uma grande fonte de instabilidade política.  

Talvez o ponto de mais difícil aceitação da teoria de HOBBES, para quem está 

inserido em um contexto de escolha dos representantes políticos por meio do voto livre e 

periódico, seja a ausência de responsabilidade do representante perante os representados, o 

que confere um poder de enormes dimensões ao soberano. A questão da responsabilidade na 

obra de Hobbes foi abordada de forma primorosa por Hanna PITKIN, como será brevemente 

discutido a seguir.  

 

1.1.2. A crítica de Hanna Pitkin 

   

Na obra “O Conceito da Representação”, lançada em 1967, Hanna PITKIN explora 

a ideia e o conceito da representação política com base em uma análise fenomenológica que 

parte da apreensão do significado usual das palavras inseridas na linguagem comum, passa 

pelo estudo dos termos inseridos em uma linguagem técnica e avança para a compreensão 

do fenômeno descrito por essas palavras, não apenas com pretensões descritivas, mas 

também com implicações normativas. Assim, a palavra “representação” é trabalhada por 

                                                      
12 “O que ele [Hobbes] não pode aceitar é a sugestão de que os Parlamentos possam ser considerados como 

imagens ou representações de todo o corpo de pessoas. Como ele já explicou no capítulo xvi, não existe algo 

como um corpo de pessoas aguardando representação. Como não existe nada na natureza à exceção de uma 

‘multidão de homens’, não há nada que possa ser retratado ou representado exceto ‘cada um daquela multidão 

em particular’”. (SKINNER, 2007, p. 167, tradução livre)  
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PITKIN em diversos contextos, avaliando o que alguns povos antigos entenderam por 

representação e o que entendemos hoje, analisando como a palavra foi utilizada por 

pensadores e filósofos políticos, para então estabelecer um conceito próprio de representação 

política.     

Um desses filósofos estudados por PITKIN é exatamente Thomas HOBBES. Para a 

autora, um ponto importante da teoria de HOBBES foi ter explorado o mecanismo da 

autorização, por meio do qual o representante adquiriria o direito de agir em nome dos 

representados e conferir uma unidade de ação política a uma reunião de pessoas que, de outra 

forma, estaria desencontrada e carente de um direcionamento comum. A ideia da 

autorização, como reconhecido por PITKIN, é muito bem formulada e, por isso mesmo, 

convincente, tendo influenciado muitas linhas de pensamento posteriores. Paradoxalmente, 

essa qualidade da teoria hobbesiana é também seu pior defeito, pois a explicação de um 

fenômeno complexo como a representação política com base única e exclusivamente em um 

ato formal que o antecede – o ato de autorização – torna o conceito vazio de significado. 

Embora se possa conceber um ato primário de autorização como uma fonte também 

ela primária de legitimidade, esse esquema nada diz sobre o modo como essa autorização 

deva ser exercida ao longo do tempo, ou seja, não traz quaisquer implicações acerca da 

qualidade da representação, configurando uma visão estritamente formalista. Segundo nos 

esclarece PITKIN sobre essa concepção, os representados dão ao representante uma 

autorização para agir dentro de certos limites ligados ao objetivo da representação – no 

exemplo de HOBBES: garantir a paz –, de modo que todas as ações do representante 

realizadas dentro desses limites serão consideradas ações dos próprios representados, ou 

melhor, terão suas consequências suportadas por estes. Mas isso não permite que se faça 

qualquer questionamento sobre se aquelas ações foram boas ou más, se foram realizadas no 

interesse dos representados ou segundo sua vontade, se foram as mais adequadas diante das 

circunstâncias postas ou se foram efetivamente tendentes a alcançar o objetivo ulterior da 

representação: 

A visão da autorização se concentra nas formalidades dessa relação; é o 

que eu chamo de visão “formalista”. Ela define a representação em termos de uma 

transação que acontece no princípio, antes da representação efetivamente começar. 

(...) Pode-se falar de limites ou constrangimentos à ação do representante, mas eles 

são sempre coextensivos com os limites da autorização que foi dada. 

Representação é um tipo de “caixa preta” desenhada pelo ato inicial de 

transferência da autorização, dentro da qual o representante pode fazer tudo o que 

ele quiser. Se ele sair da caixa, ele excede os limites, ele não mais representa. Não 

existe representação boa ou representação ruim; ou ele representa, ou ele não 

representa. Não existem atividades de representação ou deveres de um 
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representante; tudo o que é feito a partir da adequada autorização e dentro de seus 

limites é, por definição, um ato de representação. (PITKIN, 1972, p. 39, tradução 

própria) 

 

A impossibilidade de qualquer questionamento sobre a qualidade da representação, 

embora sugira um tipo de relação entre representante e representados certamente inadequado 

para a ideia de governo representativo que hoje cultivamos, pode não parecer tão 

problemática na medida em que o representante teria ao menos que agir dentro de limites 

previamente postos. De fato, trazer a questão dos limites para dentro da equação torna o 

esquema da autorização menos simplório e talvez mais próximo de uma descrição 

condizente com a complexidade do fenômeno. O problema, porém, ao menos no arranjo 

hobbesiano, é que esses limites não são tão claros e objetivos a ponto de se poder facilmente 

definir se eles estão sendo respeitados. E, para completar, ninguém além do próprio 

representante tem a incumbência de julgar se ele está ou não agindo dentro dos limites da 

autorização prévia.  

O que se quer dizer com isso, ao fim e ao cabo, é que nessa concepção formalista o 

representante não precisa em momento algum prestar conta de suas ações, ou seja, ele não é 

responsável perante o corpo de representados, que não preservam em suas mãos qualquer 

capacidade de ação política. Ao contrário, estes (os representados) é que são responsáveis 

pelas consequências das ações do representante feitas em seu nome. Aquele a quem foi dada 

a autorização para agir responde somente perante Deus e a Lei Natural13 e o único 

julgamento a que está sujeito é o juízo final.  

Percebe-se dessa descrição que o formalismo da visão hobbesiana traz algumas 

consequências indesejadas, decorrentes dos pressupostos não democráticos de sua teoria: 

discricionariedade absoluta do soberano para a decisão sobre a melhor forma de alcançar os 

objetivos da representação; possibilidade prática de ação ilimitada do soberano, mesmo que 

se considerem existentes limites à autorização previamente dada, em razão da incapacidade 

dos representados de julgar as ações do representante e de quebrar a cadeia de imputação 

automática da consequência dessas ações; por fim, o que é mais grave, irrevogabilidade da 

autorização dada ao representante, o que demonstra o profundo grau da renúncia dos 

representados a qualquer poder político, em troca da proteção ofertada pelo soberano.  

                                                      
13 Segundo E. B. F. MIDGLEY, a invocação de uma teologia por Hobbes (que autor chama de “espúria”) é 

feita “tanto para disfarçar quanto para promover a sua ideologia, numa cultura semi-cristã” (MIDGLEY, 1988, 

p. 121). Para o autor, Hobbes mutila o conceito escolástico de lei natural ao rejeitar o direito canônico e recusar 

a existência de uma moral objetiva, esperando que “os súditos atuem contra a sua consciência na medida em 

que o soberano exija, em interesse da estabilidade política.” (MIDGLEY, 1988, p. 117)   
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Ainda assim, a construção extremamente lógica e coesa da teoria hobbesiana impede 

que ela seja simplesmente desconsiderada pelo teórico que deseje se debruçar sobre o tema 

da representação política, devendo ele antes encontrar caminhos para superá-la. A maneira 

mais factível de empreender tal superação – dada a dificuldade de encontrar inconsistências 

internas na formulação de HOBBES – é por meio da rejeição de seus pressupostos, 

construindo assim uma teoria da representação política alicerçada em uma concepção 

democrática do poder político.   

 

1.1.3. A alternativa: representação política ligada à democracia 

 

Feitas essas considerações sobre a representação política em Thomas HOBBES, 

passemos à análise das três ideias de democracia que anunciamos no início deste item e que 

trazem consigo três noções correlatas de representação política: a democracia pela 

aclamação, a democracia agregativa e a democracia deliberativa.   

 

1.1.3.1. A democracia pela aclamação e a teoria da representação política de Carl Schmitt 

 

A construção de HOBBES, desvinculada de um fundamento democrático – na 

medida em que, após o contrato social, a soberania é transferida indefinidamente para o 

representante, restando para o povo apenas a condição de súdito –, é precursora de uma outra 

linha de pensamento que também adota como premissa a incapacidade de ação política do 

povo antes do surgimento de um representante. Como grande expoente desse pensamento 

vale mencionar Carl SCHMITT, filósofo alemão cuja produção acadêmica teve seu ápice 

mais de dois séculos e meio após a publicação do Leviathan, mas que ainda assim sofreu 

grande influência dessa obra. Curiosamente, SCHMITT é um democrata radical, para quem 

o povo sempre está acima do representante, retendo sua condição de soberano e podendo, 

assim, destituir o líder a qualquer momento. Em SCHMITT, então, a teoria da representação 

já está de alguma forma conectada à teoria da democracia. Porém, esse povo soberano não 

consegue agir construtivamente senão através do representante, o que torna o raciocínio em 

certa medida paradoxal.      

O primeiro passo para compreender a ideia de representação em SCHMITT é analisar 

sua visão da democracia. Em sua Teoria da Constituição, SCHMITT afirma que “democracia 

(tanto enquanto forma política como enquanto forma de Governo ou de Legislação) é 

identidade de dominadores e dominados, de governantes e governados, dos que mandam e 
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dos que obedecem” (SCHMITT, 1982, p. 230, tradução própria). A palavra chave aqui é 

identidade. É somente em razão da inexistência de uma diferenciação qualitativa entre 

governantes e governados, é dizer, em razão de uma homogeneidade profunda e igualdade 

substancial entre todos os membros de determinada comunidade política, que se pode 

admitir que “a Democracia é uma dominação do povo sobre si mesmo” (SCHMITT, 1982, 

p. 231, tradução própria). Em verdade, a democracia em sua forma pura sequer admitiria a 

representação, que para SCHMITT constitui um princípio político contraposto ao princípio 

da identidade. 

O problema surge quando entram em questão os limites da democracia, decorrentes 

da própria ideia de povo sustentada por SCHMITT. Enquanto verdadeira unidade política, o 

povo somente existe quando está reunido e presente em uma arena pública, onde possa atuar 

da única forma efetivamente democrática, qual seja, através da aclamação. Assim esclarece 

o autor:      

Povo é um conceito que apenas adquire existência na esfera do público. 

O povo se manifesta somente em público; inclusive o produz. Povo e coisa pública 

existem juntos, não existem um sem o outro. (...) Somente o povo verdadeiramente 

reunido é povo, e somente o povo verdadeiramente reunido pode fazer o que 

corresponde especificamente à atividade desse povo: pode aclamar, é dizer, 

expressar por simples gritos seu assentimento ou recusa, gritar “viva” ou “morra”, 

festejar um chefe ou uma proposição, aplaudir o rei ou qualquer outra pessoa, ou 

negar a aclamação com o silêncio ou murmúrios. (...) Somente a partir de tais 

fenômenos simples e elementares se pode repor em seus direitos o conceito de 

público, bastante obscuro, mas essencial para toda a vida política e sobretudo para 

a moderna Democracia (...). (SCHMITT, 1982, p. 238-239, tradução própria) 

 

A partir dessa ideia bastante restrita do que constitui uma atuação verdadeiramente 

pública, SCHMITT rejeita a ideia de que o voto possa ser considerado um meio de ação 

política democrática, pois para ele a pessoa que vota de forma secreta está agindo como 

pessoa privada14. O resultado da apuração desses votos não passaria de uma soma de 

opiniões privadas, o que estaria longe de formar uma opinião pública digna de ser entendida 

como a vontade geral15. Esta, por sua vez, somente pode ser obtida por meio da aclamação.  

                                                      
14 “O método de sufrágio secreto transforma o cidadão com direito a voto em um particular isolado, e permite 

que ele manifeste sua opinião sem abandonar a esfera do privado.” (SCHMITT, 1982, p. 272, tradução própria) 
15 SCHMITT, antevendo a evolução tecnológica, já antecipou sua opinião sobre um método de votação que 

talvez venha a dominar as consultas populares em um futuro não muito distante: “Pode-se imaginar que um 

dia, por meio de invenções apropriadas, cada homem particular, sem abandonar seu domicílio, poderá expressar 

continuamente suas opiniões sobre questões políticas e que todas essas opiniões serão registradas 

automaticamente por uma central onde só será necessário fazer sua leitura. Isso não seria uma democracia 

especialmente intensa, mas sim uma demonstração de que o Estado e o público teriam se privatizado 

integralmente. Não seria opinião pública, porque daí não resulta opinião pública nem que haja a concordância 

de milhões de pessoas; o resultado seria somente uma soma de opiniões privadas. Assim, não aparece nenhuma 
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Ocorre que a atuação política por meio da aclamação é extremamente limitada, uma 

vez que esse instrumento apenas se presta à aprovação ou rejeição integral de alguma 

proposta submetida à opinião pública ou, ainda, à aprovação ou rejeição de alguma 

personalidade que se proponha a liderar o povo. A aclamação não permite o debate de ideias, 

a compreensão mais aprofundada dos problemas da vida pública, a construção de soluções 

alternativas ou a discussão de propostas originadas do povo, e não simplesmente colocadas 

à sua apreciação. Daí a afirmação de que, na visão de SCHMITT, a atuação do povo não 

pode ser construtiva enquanto se pretender a realização máxima do princípio da identidade. 

Mesmo em uma democracia, é inevitável a presença de um representante, não em razão do 

tamanho ou da complexidade da comunidade política, mas essencialmente porque é preciso 

que alguém formule a pergunta que o povo será chamado a responder16.  

Assim, o representante é essa pessoa que conclama o povo à arena pública e o lidera 

para uma atuação política positiva; é a pessoa que indica os caminhos entre os quais o povo 

pode escolher e que em seguida executa a decisão por ele tomada; em suma, o representante 

é a pessoa em torno da qual os cidadãos podem se unir e deixar de ser uma massa amorfa 

para, então, tornarem-se um agente capaz de ação política construtiva. Sem o representante, 

o povo somente é capaz de agir destrutivamente – por exemplo, para derrubar um governo 

ou manifestar sua rejeição a alguma proposta –, mas nunca poderá construir uma situação 

de estabilidade e normalidade institucionais, a qual é fundamental para que se possa 

desenvolver uma organização política duradoura e sustentável.   

Apesar da originalidade da posição de SCHMITT em relação a HOBBES, no que 

tange à possibilidade de destituição do representante dada a permanência da posição de 

soberania atribuída ao povo – existindo, portanto, uma conexão entre a teoria da democracia 

e a teoria da representação –, é notável a semelhança do argumento no ponto em que ambos 

os filósofos rejeitam o entendimento de que o Parlamento seria o locus por excelência de 

representação dos cidadãos. Para esses autores, não existe representação política se não 

houver a incorporação de um povo unificado e homogêneo e a canalização de uma vontade 

geral, o que não existe em uma assembleia que se pretende representante de diversos grupos 

                                                      
vontade geral, nenhuma volonté générale, apenas a soma de todas as vontades individuais, uma volonté de 

tous.” (SCHMITT, 1982, p. 240, tradução própria) 
16 Em uma de suas mais clássicas passagens, SCHMITT afirma que “em geral o povo só pode dizer sim ou 

não, concordar ou discordar” (SCHMITT, 1982, p. 100, tradução própria). Sendo assim, será sempre necessário 

que, antes da manifestação política do povo através do “Sim” ou “Não”, exista alguma pessoa ou instituição 

responsável pela formulação da pergunta.   
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e interesses distintos e que, ao fim e ao cabo, toma suas decisões por meio da contabilização 

da vontade da maioria17.    

Como já dito anteriormente, a força da posição de HOBBES e provavelmente o 

motivo para que tenha exercido tanta influência no pensamento de filósofos políticos 

posteriores, mesmo daqueles que discordaram de suas conclusões finais, está no elevado 

grau de coerência interna de seu argumento, o que torna bastante difícil a desconstrução de 

sua linha de raciocínio. Em razão disso, o abandono de forma mais completa da teoria de 

HOBBES somente foi possível por pensadores que superaram não somente a premissa de 

que a representação política não se relaciona com a democracia, mas também a de que o 

povo não teria capacidade de ação política antes da existência de um representante. Somente 

assumindo a premissa contrária, qual seja, a de que o povo pode agir politicamente estando 

ou não representado, é possível desconstruir a ideia de um representante superpoderoso, algo 

como um “super-executivo” que incorpora a vontade geral do povo e que acumula inclusive 

funções legislativas.  

 

1.1.3.2. A Democracia agregativa e a regra da maioria 

 

As duas posições contrárias à visão schmittiana que merecem destaque, para os fins 

deste trabalho, serão brevemente expostas sob a denominação de democracia agregativa e 

democracia deliberativa. A democracia agregativa aceita como pressuposto que o povo é 

formado por diversos grupos com opiniões e interesses diversos relativamente aos assuntos 

públicos e que, muito embora possam, em tese, transformar essas opiniões em ações políticas 

concretas pela via direta, na prática não conseguem fazê-lo em razão do tamanho e 

complexidade das comunidades políticas, que já ultrapassaram o formato de Cidade-Estado. 

Então, através da eleição de representantes é possível agregar a posição dos diversos grupos 

em maioria e minoria(s) e, assim, decidir as questões postas em discussão da maneira mais 

favorável ao maior número de pessoas.  

                                                      
17 A crítica contundente de SCHMITT à representação parlamentar também aborda o problema da má qualidade 

ou mesmo inexistência de deliberação real nos Parlamentos por ele analisados: “A situação do sistema 

parlamentar tornou-se hoje extremamente crítica, porque a evolução da moderna democracia de massas 

transformou a discussão pública, argumentativa, numa simples formalidade vazia. Algumas normas do direito 

parlamentar atual, sobretudo as determinações quanto à autonomia dos deputados e à abertura das sessões, 

surgem, ao invés disso, como uma ornamentação inútil, supérflua e até patética, como se alguém pintasse 

chamas vermelhas nos aquecedores de um moderno sistema de aquecimento central para transmitir a ilusão de 

um fogo ardente. (...) O argumento, no seu sentido mais literal, característico da discussão autêntica, 

desaparece. No seu lugar surge, nas negociações entre partidos, a contabilização calculista dos interesses e das 

chances de poder (...)” (SCHMITT, 1996, p. 08, tradução própria) 
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John Stuart MILL (1806-1863) é um importante expoente dessa teoria da 

representação e certamente um grande contrapositor da visão de HOBBES. Para MILL, a 

função essencial da representação é justamente retirar a posição de soberania do monarca e 

transferi-la a uma assembleia de representantes, levando à arena pública as opiniões e 

interesses dos representados e exercendo o controle e fiscalização do executivo. O principal 

papel do Parlamento, decorrente da função que MILL atribui ao próprio povo, é barrar o 

absolutismo, impedir a tomada de decisões contrárias ao interesse do povo e à opinião 

pública, enfim, conter o exercício do poder com base na apreciação da vontade dos 

representados. Daí a afirmação contundente do autor:     

 

O significado do governo representativo é que o povo inteiro ou uma 

parte numerosa dele exerce através dos deputados periodicamente elegidos pelo 

povo o extremo poder controlador que, em qualquer constituição, deve residir em 

alguma parte. O povo deve possuir este poder extremo por completo. O povo deve 

ser o senhor, quando lhe aprouver, de todas as operações do governo. (MILL, 

2006, p. 78) 
 

Agora bem, quando o autor fala que o “povo inteiro” possui esse poder controlador, 

ele não quer dizer com isso que exista algum tipo de vontade geral e unificada do povo que 

seja canalizada pelos representantes no Parlamento. Pelo contrário, ele admite a existência 

de uma diversidade de vontades políticas que serão representadas pelos deputados e trazidas 

à discussão, vencendo aquela que puder ser atribuída ao maior número de cidadãos. A 

minoria vencida não se sentirá injustamente dominada porque, exatamente em razão da 

existência de representantes do seu interesse ou ponto de vista, teve a oportunidade de ser 

ouvida e participar do debate. A seguinte passagem ilustra bem essa ideia de representação 

como meio de agregação de vontades e obtenção de uma maioria: 

 

Além disso, o Parlamento possui uma função que não é de menor 

importância: ser a comissão de reclamações da nação e o seu Congresso de 

opiniões; uma arena na qual não somente a opinião geral da nação, mas a de 

qualquer parte dela, e até onde possível de cada indivíduo eminente que dela faz 

parte, possa ser apresentada claramente e causar discussão; onde cada pessoa do 

país tenha certeza de encontrar alguém que possa falar por ela, tão bem ou melhor 

do que ela mesma (...); onde aqueles cuja opinião é rejeitada, sentem-se satisfeitos 

que a mesma tenha sido ouvida, sem deixa-la de lado pelo simples ato da vontade, 

mas pelo que consideram razões superiores recomendadas como tais aos 

representantes da maioria da nação; onde cada partido ou opinião do país possa 

demonstrar sua força e não ter ilusão em relação ao número ou poder de seus 

partidários; onde a opinião que prevalece na nação apresenta-se como 

predominante e conduz a multidão à presença do governo (...)” (MILL, 2006, p. 

91) 
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Note-se que, seguindo essa linha de raciocínio, a representação já não é mais uma 

forma de unificar uma multidão de pessoas que de outro modo não teria existência política 

(como em HOBBES) ou de liderar o povo no exercício da ação política democrática via 

aclamação (como em SCHMITT), mas sim uma forma de veicular diversas opiniões 

políticas igualmente válidas e dignas de debate na arena pública. Através da representação, 

os cidadãos são “conduzidos à presença de governo”, não exatamente por terem concordado 

com a opinião da maioria que acabou prevalecendo, mas por terem tido sua opinião ouvida.  

Outro importante adepto dessa visão da democracia como uma reunião de opiniões 

sustentadas por uma maioria da população e da representação como um instrumento para a 

veiculação e agregação dessas opiniões é Hans KELSEN, jurista que fez escola na primeira 

metade do século XX e cuja obra ficou marcada por ter exercido forte oposição ao 

pensamento de Schmitt em vários aspectos. O que nos interessa para o momento é a sua 

rejeição da ideia de que o povo possa ou, mais do que isso, deva ter uma opinião unificada 

em torno de um representante, com a consequente rejeição também do conceito de 

democracia pela aclamação. Para KELSEN, o princípio chave da democracia não é a 

identidade política dos cidadãos, mas a liberdade de cada um de agir conforme suas 

convicções, o que é essencialmente contrário à ideia de que a coletividade deva ser 

governada por uma “vontade geral” incapaz de ser obtida por meio do voto.  

 A partir desses pressupostos, a forma ideal de governo democrático, que permitiria 

a máxima realização da liberdade, seria a democracia direta, em que os cidadãos decidiriam 

através do voto todas as questões materiais relevantes para a condução da vida pública. 

Diante, porém, da impossibilidade prática de tal organização, a representação surge como 

uma alternativa válida à forma ideal, pois ainda possibilita um governo pela vontade da 

maioria e, principalmente, com a preservação de direitos básicos das minorias. A 

representação política para KELSEN, longe de ser uma conditio sine qua non para a ação 

política do povo, é uma consequência da divisão do trabalho característica das sociedades 

modernas: 

Neste ponto, a ideia de liberdade como ideia de autodecisão liga-se à 

necessidade inelutável de uma divisão do trabalho segundo uma diferenciação 

social – com uma tendência, por isso, contrária ao caráter fundamentalmente 

primitivo da ideia de liberdade. (...) O parlamentarismo apresenta-se, então, como 

uma conciliação entre a exigência democrática da liberdade e o princípio da 

distribuição do trabalho – causa de diferenciação e condicionante de qualquer 

progresso técnico-social. (...) Quanto maior é a coletividade estatal, tanto menos o 

“povo” parece ter condições de exercer imediatamente a atividade realmente 

criadora da formação da vontade do Estado, tanto mais ele é obrigado, mesmo por 
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razões técnicas, a limitar-se a criar e a controlar o verdadeiro aparelho da formação 

da vontade do Estado. (KELSEN, 2000, p. 47-48) 

  

Conquanto essa teoria apresente a considerável vantagem de localizar a 

representação do povo em um órgão que possui essencialmente funções de legislação e de 

controle, portanto desfazendo a ideia de que possa existir um executivo todo-poderoso 

legitimado por uma vontade geral, ela enfrenta o problema de considerar a representação um 

instrumento fictício, na verdade incapaz de reproduzir fielmente a opinião popular. A natural 

distorção causada pela existência dessas camadas entre a vontade pura e simples de cada 

cidadão – que somente poderia ser expressada pela democracia direta – e a vontade política 

da comunidade formada pela agregação das opiniões dos representantes demonstraria que a 

representação é apenas um mal necessário, sem nenhum valor intrínseco capaz de torná-la 

algo desejável ou ao menos apreciável. A ficção residiria exatamente na imputação, feita 

através de uma norma jurídica, de que a vontade dos representantes é idêntica à vontade dos 

representados, mecanismo esse que funcionaria independentemente de quaisquer 

apreciações sobre a performance dos representantes18. 

A posição cética de KELSEN é levada ao extremo por Giovanni SARTORI, para 

quem a representação seria um mecanismo fictício não apenas por consistir em uma 

imputação jurídica, mas também por uma questão bastante prática relacionada ao tipo de 

decisão que o representante é chamado a tomar. Para o autor, o papel do representante 

raramente será um de trazer à discussão as opiniões de seus eleitores, pois sobre a maioria 

dos assuntos que dizem respeito à condução da vida pública esses representados sequer 

teriam uma opinião a ser defendida. Assim, não existiria uma representação no sentido de 

apropriação e defesa, na arena pública, de interesses previamente manifestados, mas apenas 

uma decisão tomada pelo representante a cada vez que um assunto é colocado em debate, o 

que é feito muito mais de acordo com seus conhecimentos e experiências pessoais do que 

em consideração às prováveis opiniões do eleitorado.  

Dados esses pressupostos dos quais parte SARTORI, apenas se pode dizer que há 

algum tipo de manifestação democrática nesse esquema de representação política na medida 

                                                      
18 A ideia de que a representação política é uma ficção também aparece no seguinte trecho de KELSEN: “A 

independência jurídica do parlamento frente ao corpo eleitoral somente pode justificar-se mediante a opinião 

de que o poder legislativo se faz melhor organizado quando o princípio democrático de que o legislador deve 

ser o povo não é levado ao extremo. A independência jurídica do parlamento frente ao povo significa que o 

princípio da democracia é, em certa medida, substituído pelo da divisão do trabalho. A fim de ocultar esse 

desvio de um princípio para o outro, usa-se a ficção de que o parlamento ‘representa’ o povo.” (KELSEN, 

1949, p. 307, tradução própria) 
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em que os representados estão habilitados a aprovar ou rejeitar, a posteriori, a postura do 

representante, o que farão nas eleições subsequentes. “A política de governo e a legislação 

dos parlamentos satisfaz – ou não satisfaz – o eleitorado depois. O consentimento não é dado 

em função do que vem e sim em função do que se passou, não preexiste mas sobrevém” 

(SARTORI, 1962, p. 108).  

Em suma, a posição teórica que compreende a representação política como uma 

forma de realização da democracia agregativa traz algumas vantagens inegáveis em relação 

ao esquema hobbesiano, especialmente em razão de considerar que, em essência, os 

cidadãos representados seriam capazes de exercer ações políticas diretamente, o que apenas 

não se concretiza em razão da magnitude das comunidades políticas e da necessidade de 

divisão de trabalho. Porém, na medida em que essa visão trata a democracia como um 

governo da maioria em contraposição a uma minoria por ela dominada, a representação 

acaba destituída de um valor intrínseco ou de um significado maior do que um mal 

necessário. Instrumentos de representação política, assim, seriam meros canalizadores de 

uma vontade majoritária que não se pode realizar pela via direta. Os representantes políticos, 

por sua vez, não teriam uma responsabilidade com a busca da decisão mais correta ou mais 

adequada, mas apenas com a transmissão da opinião daqueles que os constituíram.   

 

1.1.3.3. A democracia deliberativa e o agir comunicativo 

 

A próxima alternativa a ser abordada é a representação política sob o viés da 

democracia deliberativa. Enquanto a democracia agregativa se caracteriza pela formação de 

maiorias mais ou menos eventuais e a submissão de uma minoria derrotada à vontade 

numericamente vencedora, a visão da democracia deliberativa parte do pressuposto de que 

as decisões relevantes para a comunidade serão precedidas de discussão e debate racionais 

na arena pública. Nesse debate, os defensores de cada ponto de vista procurarão convencer 

os demais participantes da correção e dos benefícios de sua posição, não apenas para os que 

já a apoiam, mas sim para toda a comunidade, utilizando para tanto argumentos que possam 

ser universalmente compreendidos e aceitos19. A deliberação, consistente na tomada de 

                                                      
19 Para GUTMANN e THOMPSON, a democracia deliberativa é a “forma de governo na qual os cidadãos 

livres e iguais (e seus representantes) justificam decisões em um processo no qual eles dão uns aos outros 

razões que são mutuamente aceitáveis e acessíveis a todos, com o objetivo de atingir conclusões que sejam 

vinculantes a todos os cidadãos no presente, mas abertas a desafio no futuro” (GUTMANN, THOMPSON, 

2004, p. 4, tradução própria); já COHEN sugere que “[a] noção de democracia deliberativa se funda no ideal 

intuitivo de uma associação democrática na qual a justificação dos termos e condições da associação se dá por 

meio da argumentação e raciocínio públicos entre cidadãos iguais. Em tal ordem, os cidadãos compartilham 
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decisão final, não decorrerá da mera soma de opiniões parciais, partisanas e intransigentes, 

mas será a etapa final de um debate público em que vencem os melhores argumentos.  

Essa visão do agir político deliberativo se fundamenta sobre bases filosóficas muito 

claras, que consideram a razão prática intersubjetiva20 – em contraposição à razão prática 

individual, na concepção imortalizada por KANT21 – como o fundamento mais adequado 

ou, quiçá, o único fundamento da ação capaz de alcançar o bem comum. O reconhecimento 

desse tipo de razão prática como sendo aquele que mais se vincula com a realização da ação 

política decorre da valorização da capacidade humana de comunicação, que desde a filosofia 

aristotélica é considerada a característica distintiva do homem, a torná-lo um ser 

essencialmente político22. A deliberação política, assim, feita no uso das habilidades 

humanas de comunicação e em conformidade com as regras do discurso racional23, 

proporciona aos agentes participantes o alcance de uma decisão que possa ser aceita como a 

melhor por todos, desde que os argumentos utilizados sejam universalizáveis e objetivem 

encontrar um denominador comum nos discursos antagônicos.  

Diferentemente da visão da democracia agregativa, para os defensores da democracia 

deliberativa o valor desse regime de governo não estaria simplesmente em possibilitar que o 

                                                      
um comprometimento com a resolução dos problemas de escolha coletiva por meio do raciocínio coletivo, e 

consideram suas instituições básicas como legítimas na medida em que elas estabelecem a estrutura para a 

deliberação pública e livre.” (COHEN, 1997, p. 72, tradução própria) 
20 Lucia ARAGÃO, ao analisar a obra de HABERMAS, argumenta sobre a inevitabilidade da razão prática 

intersubjetiva: “(...) a indissociabilidade dos conceitos de objetividade e de intersubjetividade se deixa 

demonstrar no fato de que a realidade, concebida como totalidade dos fatos que podem ser expressos em 

sentenças verdadeiras, já é linguisticamente constituída.”  (ARAGÃO, 2002) 
21 A ética Kantiana, fundamentada na célebre formulação da razão prática pura (“Age de tal modo que a 

máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal”), é 

um produto de sua busca pela autonomia do agir, autonomia essa que não se pode basear na lei humana, 

tampouco em Deus ou nos outros: “Devido a sua consciência da finitude humana, a ética kantiana é uma ética 

do dever, que como tal implica uma autocoerção da razão, mas que torna também dever e liberdade 

internamente compatíveis. Sem a admissão desta compatibilidade, cairemos na heteronomia ou na presunção 

de um espontaneísmo moral. A compatibilidade entre dever e liberdade culmina numa compreensão autônoma 

e não teológica (heterônoma) do próprio princípio cristão da moral: ‘... O princípio cristão da própria moral 

não é de modo algum teológico (heteronomia) mas autonomia da razão prática pura por si mesma.’” 

(ROHDEN, 2008)     
22 Segundo a clássica lição da “Política” de ARISTÓTELES, o homem é um animal político (ou animal social) 

exatamente por possuis logos, ou seja, por sua capacidade comunicativa (cf. Política, Livro I, Capítulo II, 1253a 

1-18) 
23 Para NINO, “existe uma linha – tênue mas importante – que separa os argumentos que podem ser 

considerados reais e genuínos em uma discussão e aqueles que são falsos e que obviamente não condizem com 

as regras subjacentes a uma discussão autêntica.” O autor não articula todas as condições necessárias para que 

um argumento seja considerado genuíno, mas lista uma série de exemplos de argumentos que obviamente não 

o são: a mera expressão de desejos ou descrição de interesses; a mera descrição de fatos, como tradição ou 

costume; a expressão de proposições normativas que não sejam gerais, abstratas e universalizáveis; argumentos 

que resultem em inconsistências práticas, por irem de encontro a outras afirmações ou ações do mesmo 

indivíduo; a expressão de proposições normativas que não levem em consideração os interesses dos indivíduos 

por elas afetados; a expressão de proposições normativas baseados em argumentos puramente prudenciais ou 

estéticos, sem pretensões morais (NINO, 1997).  
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menor número possível de pessoas seja oprimido (como se daria caso consideremos a 

democracia como sendo uma tirania da maioria), mas em viabilizar o alcance da melhor 

decisão, é dizer, daquela que traga mais benefícios à comunidade política como um todo, de 

forma que não haja uma maioria vencedora e uma minoria submissa. A democracia 

deliberativa, então, adquire um valor moral que a coloca como um regime de realização da 

liberdade, da autonomia e da autodeterminação por todos os participantes.24      

Nesse contexto, a representação política estruturada em arenas especialmente 

destinadas à deliberação pública adquire uma relevância significativamente maior. A 

necessidade de divisão do trabalho em comunidades de grande porte, que já era considerada 

pelos defensores da democracia agregativa como a principal razão para a existência de 

representação política, abre espaço para uma segunda justificativa, mais valiosa em termos 

morais: as pessoas eleitas para levar a opinião de seus constituintes ao espaço público serão 

mais capacitadas a defendê-las, por meio do discurso racional, perante seus pares, seja 

porque estarão exclusivamente dedicadas a isso, seja porque terão mais conhecimento 

técnico das matérias a serem debatidas (ou mais possibilidades de adquirir esse 

conhecimento). A deliberação levada a cabo pelos representantes, assim, tem potencial para 

ser mais qualificada que aquela realizada pelo grande público, o que poderá resultar em uma 

melhor decisão. 

Evidentemente, quando se fala em representação política inserida em um contexto 

deliberativo está se priorizando aquele tipo específico de representação que acontece em 

assembleias popularmente eleitas, não por acaso chamadas de parlamentos. A própria 

etimologia da palavra, derivada do francês parlée e, mais remotamente, do baixo-latim 

parabolare, já remete à ideia de fala, discussão, comunicação por meio de palavras 

(CAGGIANO, 2004, p. 9). Daí o parlamentarismo historicamente surgido na Inglaterra ter 

sido chamado de “governo pela discussão” (BARKER, 1942, p. 45). Isso não significa que 

outras instituições representativas, que caracteristicamente não se constituem de forma 

assemblear – como a Presidência da República ou a Chefia de Governo –, não possuam valor 

para a visão da democracia deliberativa; mas estas certamente não constituirão o núcleo do 

governo democrático. 

                                                      
24 Joshua COHEN assim descreve o que entende ser o valor moral da democracia deliberativa: “Tomar decisões 

por meio da discussão em conjunto, a partir de um denominador comum, tem atrativos em termos de 

legitimidade, respeito mútuo e comunidade, e também fornece fundações plausíveis para a autoridade do direito 

obrigatoriamente aplicável” (COHEN, 2007, p. 228).  
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Como um importante defensor, e talvez o maior expoente, da democracia pela 

deliberação destaca-se o filósofo Jürgen HABERMAS, um dos membros mais influentes da 

chamada Escola Crítica de Frankfurt. Com sua teoria da ação comunicativa, segundo a qual 

as ações e processos sociais extraem sua racionalidade do “agir orientado pelo entendimento 

e (...) da estrutura da comunicação linguística e da ordem insubstituível da socialização 

comunicativa” (HABERMAS, 2011, p. 19), o autor vê na democracia deliberativa a forma 

por excelência de legitimação da ordem jurídica, pois o processo democrático estipulado 

nesses termos “estabelece um nexo interno entre considerações pragmáticas, compromissos, 

discursos de auto-entendimento e discursos de justiça, fundamentando a suposição de que é 

possível chegar a resultados racionais e equitativos” (HABERMAS, 2011, p. 19). 

A deliberação política, para o filósofo, não é uma exclusividade de representantes 

eleitos ou de detentores de algum cargo público. Pelo contrário, justamente por derivar de 

uma capacidade de comunicação compartilhada por todos os seres racionais, a deliberação 

pode ser (e é constantemente) realizada em meios informais, no seio da sociedade civil, em 

arenas acessíveis ao cidadão comum. No entanto, a tomada de decisões sobre os temas de 

relevo na comunidade – e a consequente transformação da vontade política em direito – 

precisa ser procedimentalizada, simplificada e canalizada em regras que permitam que a 

deliberação seja eficiente e tenha uma duração razoável no tempo, sob pena de que a 

discussão se estenda indefinidamente sem que seja atingida a etapa final da deliberação, qual 

seja, a decisão propriamente dita.  

Daí a necessidade, especialmente nas sociedades modernas que atingiram elevado 

grau de complexidade e separação de funções, de instituições políticas destinadas 

especificamente à deliberação democrática, instituições essas que funcionam como 

“redutores de complexidade”. Nas palavras de HABERMAS,  

 

é possível entender os direitos fundamentais e os princípios do Estado de 

direito como outros tantos passos rumo à redução da complexidade inevitável que 

aparece na contraluz do modelo de socialização comunicativa pura. Isso vale 

especialmente para a concretização jurídica desses princípios e para a 

institucionalização dos processos da política deliberativa (regra da maioria, órgãos 

de representação, transmissão de competências de decisão, entrelaçamento de 

permissões de controle, etc.). Os complexos institucionais ou organizatórios são, 

certamente, órgãos destinados à redução da complexidade; porém, na figura de 

instituições do direito constitucional, esses mecanismos têm, ao mesmo tempo, o 

sentido reflexivo de contramedidas, ou seja, que se dirigem contra uma 

complexidade social que solapa os pressupostos normativos de uma prática do 

Estado de direito. (HABERMAS, 2011, p. 19).  
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Trazendo um argumento similar ao da “redução da complexidade”, Carlos Santiago 

NINO defende que o papel da representação política é continuar a discussão que se iniciou 

entre os eleitores quando da campanha eleitoral. Ele constrói seu argumento partindo dos 

pressupostos de que (i) a democracia pela deliberação é a maneira mais confiável de se 

atingir o conhecimento de princípios morais25; (ii) a deliberação destinada a tomar decisões 

políticas sobre o destino da sociedade se diferencia essencialmente da discussão puramente 

moral na medida em que aquela não prescinde de resultados práticos concretos, necessitando 

assim da estipulação de um limite de tempo para que seja eficiente (NINO, 1997, p.167); e 

(iii) a tomada de decisão em uma democracia deliberativa institucionalizada, uma vez 

atingido o limite temporal, deve se dar pelo meio mais imparcial possível, qual seja, pela 

regra da maioria.  

Mas, para que não haja um abismo entre o que ocorre na prática – decisão final 

tomada por representantes eleitos, por meio da regra da maioria, após a imposição de um 

limite temporal à discussão – e o que ocorreria idealmente – decisão final tomada 

diretamente pelos seus destinatários, por meio da deliberação política não sujeita a um limite 

temporal previamente definido –, é necessário que a discussão seja estimulada no seio da 

comunidade antes mesmo da eleição dos representantes, e então que estes, após eleitos, 

continuem a discussão de onde ela parou. Isso pressupõe que o debate eleitoral seja feito em 

torno de opiniões políticas sobre as matérias mais relevantes, e não simplesmente em torno 

das capacidades pessoais dos candidatos para tomar a decisão que lhes pareça mais 

adequada, sem que os próprios eleitores sejam ouvidos sobre os assuntos.     

O mandato recebido pelos representantes eleitos, assim, funciona como uma 

delegação para defender, na arena pública formada pelas instituições democráticas, aquelas 

plataformas que foram previamente aprovadas pelos cidadãos que lhes outorgaram seu voto 

de confiança:  

Durante a campanha eleitoral, os representantes prometem defender 

valores particulares e ideias em uma discussão que levam a cabo entre eles 

mesmos e, na medida do possível, também com as pessoas cujos votos estão sendo 

buscados. O debate em uma campanha eleitoral alcançaria um ponto no qual seria 

necessário parar devido à necessidade de efetuar a votação. O resultado da eleição 

poderia significar o triunfo de algumas das posições oferecidas ao eleitorado. (...) 

Se a representação é divisível – como quando um corpo coletivo é eleito – esse 

corpo deveria buscar refletir o apoio de cada posição recebida dos eleitores e os 

                                                      
25 O autor denomina sua teoria sobre a descoberta da verdade moral através da deliberação democrática de 

“construtivismo epistemológico”, que se diferenciaria do “construtivismo ontológico” que ele atribui a 

Habermas na medida em que esta teoria defende que a deliberação realizada em conformidade com 

determinadas regras procedimentais seria capaz de construir a própria verdade. Já para o “construtivismo 

epistemológico”  a verdade em si não é um resultado da deliberação, mas apenas o seu conhecimento (NINO, 

1997, p. 161-163).  
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representantes deveriam continuar sua deliberação coletiva a partir do ponto ao 

qual chegou a cidadania ao final da campanha eleitoral (...). (NINO, 1997, p. 184) 

 

A ideia de democracia deliberativa se afigura, de fato, como a mais adequada para a 

compreensão do fenômeno do poder político que resulta da reunião de homens, seres dotados 

de logos, na arena pública. A capacidade de comunicação e entendimento mútuo se 

transforma em capacidade de ação política no momento em que se estabelece o objetivo de 

construir uma vida em comunidade. A comunicação, em sua contraposição à violência26, é 

a forma pela qual todos os integrantes da comunidade podem participar das decisões 

políticas – seja diretamente, seja por seus representantes –, compreendendo-se como autores 

dessas decisões mesmo quando elas não tenham sido tomadas no mesmo sentido que suas 

opiniões inicialmente manifestadas. O valor moral desse conceito de democracia e da ideia 

de representação política que lhe é correlata, assim, é inegavelmente superior ao dos 

conceitos de democracia pela aclamação e democracia agregativa, pois aquela rejeita a 

espontaneidade da ação humana e esta rejeita a liberdade da minoria dominada pela maioria. 

A realização de uma democracia pela deliberação é a maneira de permitir a organização da 

vida comum em sociedades complexas sem negar a nenhum grupo humano sua fundamental 

autonomia.   

 

1.2. Características e insuficiências da representação parlamentar  

 

Analisamos, até o momento, as diferentes concepções de representação política e as 

ideias de soberania e democracia que lhe são subjacentes. A partir deste ponto, passaremos 

a enfocar a representação parlamentar, entendido o parlamento como a arena por excelência 

de realização da democracia deliberativa nas comunidades políticas contemporâneas, 

exatamente em razão de sua composição assemblear. As próximas linhas, então, serão 

dedicadas à análise de temas pertinentes especificamente à representação política levada a 

cabo nos parlamentos, iniciando pela questão da natureza dos mandatos, passando pelo 

problema da (des)vinculação dos representantes com o programa apresentado na campanha 

                                                      
26 “Onde a violência governa absolutamente, como nos campos de concentração dos regimes totalitários, não 

apenas as leis (...) mas tudo e todos devem cair no silêncio. É por causa desse silêncio que a violência é um 

fenômeno marginal no campo político; pois o homem, na medida em que é um ser político, é dotado do poder 

do discurso. As duas famosas definições do homem de Aristóteles, que ele é um ser político e um ser dotado 

de discurso, suplementam uma à outra e as duas se referem à mesma experiência na vida da polis Grega. O 

ponto aqui é que a violência em si mesma é incapaz de discurso, e não apenas que o discurso é inútil quando 

confrontado com a violência. Em razão dessa ausência de discurso, a teoria política tem pouco a dizer sobre o 

fenômeno da violência e deve deixar sua discussão para os técnicos.” (ARENDT, 1990, p. 18-19, tradução 

própria) 
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eleitoral e finalizando com alguns comentários sobre a insuficiência dos mecanismos 

representativos. 

 

1.2.1. Natureza dos mandatos e atualidade da discussão sobre o mandato imperativo 

 

As primeiras formulações teóricas sobre a representação parlamentar conceberam os 

parlamentos como órgãos que funcionariam como “miniaturas” da sociedade, como espelhos 

ou “microcosmos” da formação social que se pretendia reproduzir em menor escala.27 

Parece, a princípio, bastante evidente que se tenha pensado assim, pois, se a representação 

política deveria funcionar como um substitutivo da democracia direta, é essencial que 

fossem preservadas na maior medida possível as características e peculiaridades da 

sociedade a ser substituída.  

Foi nesse espírito que John ADAMS afirmou que, diante da impossibilidade de 

reunião de todos os cidadãos para que juntos produzissem as leis a serem aplicadas em 

determinada comunidade, deveria se ter extremo cuidado na formação da assembleia 

representativa, a fim de que ela realmente traduzisse proporcionalmente os diversos setores 

da sociedade. “Ela deveria ser” – ensina o pensador – “um perfeito retrato em miniatura do 

povo em larga escala. Ela deveria pensar, sentir, discutir e agir como ele. Para que o interesse 

dessa assembleia seja fazer estrita justiça o tempo todo, ela deve ser a idêntica representação 

[do povo], ou, em outras palavras, determinados interesses entre as pessoas do povo devem 

encontrar os mesmos interesses nessa assembleia” (ADAMS, 1851, pág, 194-195).     

Juntamente com essa ideia de assembleia como “microcosmos” da sociedade, o que 

se costuma denominar de “representação descritiva”, o mandato parlamentar inicialmente é 

visto de forma muito semelhante ao mandato de direito privado, relação existente quando 

uma pessoa outorga a outra poderes para falar e agir em seu nome, representando seus 

interesses particulares. Evidentemente, um procurador de interesses privados não é 

considerado independente em relação à pessoa que assim o constituiu, mas deve, pelo 

                                                      
27 Segundo MANIN, era essa a visão de representação política sustentada pelos Anti-Federalistas durante os 

debates sobre a ratificação da Constituição dos Estados Unidos da América: “Com a sua incansável insistência 

na ‘semelhança’ e ‘proximidade’ que deve vincular representantes e representados em um governo popular, os 

Anti-Federalistas formularam com grande clareza um conceito de representação plausível, consistente e 

poderoso. Eles aceitaram sem reservas a necessidade de uma diferenciação funcional entre governantes e 

governados. Mas eles sustentaram que, se o governo representativo deve ser genuinamente popular, os 

representantes devem ser tão próximos dos seus constituintes quanto possível: viver com eles e dividir com 

eles suas circunstâncias. Se essas condições fossem preenchidas, eles argumentavam, os representantes iriam 

sentir, pensar e agir espontaneamente como as pessoas que eles representavam.” (MANIN, 1997, p. 129, 

tradução própria) 



52 

 

contrário, procurar agir exatamente como o próprio outorgante teria agido na mesma 

situação, sempre seguindo as suas instruções. Da mesma forma, o representante no início da 

história dos parlamentos não tinha liberdade para agir conforme seu entendimento ou sua 

consciência, mas devia seguir as opiniões e instruções de seus constituintes, estabelecendo 

assim a relação que se convencionou chamar de “mandato imperativo”. 

Essa ideia bastante rígida do mandato imperativo, que teve como principal 

concretização o antigo parlamento britânico, não resistiu a posteriores análises mais 

apuradas a respeito do que deveria significar a representação política – e não meramente a 

representação privada – do povo. O adjetivo político, afinal, tem a capacidade de alterar 

profundamente a essência do instituto, na medida em que a busca pela satisfação do maior 

número possível de interesses privados dá lugar à busca pelo alcance do bem comum, é 

dizer, do bem que melhor favorecerá o desenvolvimento e sucesso da comunidade como um 

todo. Tomando isso como pressuposto, deixa de fazer sentido que o representante escolhido 

para compor o parlamento seja um mero veiculador de opiniões previamente definidas e 

vinculantes, pois ele deve ter a liberdade de, participando do debate na arena pública, formar 

suas opiniões livres e conscientes a respeito de qual será a melhor decisão para todos em 

cada matéria – e não apenas para aqueles que o elegeram.  

Nasce, assim, a ideia do “mandato representativo”, um mandato político 

caracterizado pela liberdade de ação e pela representação de um todo quase orgânico, uma 

comunidade política constituída como nação. Giovanni SARTORI elucida o que considera 

ser o verdadeiro significado da representação política no Estado Moderno fazendo uma dura 

crítica aos defensores do mandato imperativo, que para o cientista político confundem a 

representação política com a representação jurídica28. Destaca o autor o momento em que, 

historicamente, surge a representação efetivamente política: 

 

Costuma-se fixar o momento e o lugar em que a moderna representação 

política se destaca de sua matriz privatística na Constituição Francesa do ano 1791, 

principalmente no ponto em que se lê: “os representantes nomeados nos 

departamentos não serão representantes de um determinado departamento, mas da 

nação inteira” – razão pela qual se proíbe expressamente aos eleitores vincular os 

eleitos com um mandato imperativo: “não poderá ser-lhes dado nenhum mandato”. 

Em suma, o princípio moderno desvencilha-se do medieval quando ao 

mandato imperativo substitui-se a fórmula da “representação da nação”. Nossas 

instituições representativas nascem no momento em que se estabelece que o 

deputado não deverá representar seus eleitores, e sim a entidade “nação”. 

(SARTORI, 1962, p. 19-20) 

                                                      
28 SARTORI inclui KELSEN entre aqueles que estariam equivocados em sua compreensão do mandato 

político, pois para o jurista o estabelecimento de “uma verdadeira relação de representação” depende de que 

“o representante esteja juridicamente obrigado a executar a vontade do representado, e que o cumprimento 

dessa obrigação seja garantido juridicamente”, o que para SARTORI é impensável. (SARTORI, 1962, p. 12).  
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 Perceba-se que essa noção do mandato representativo como o extremo oposto do 

mandato imperativo parte do pressuposto de que a comunidade política não poderia ser 

entendida como uma reunião de grupos fragmentados com interesses diversos e 

contrapostos, mas como um todo que, ao fim e ao cabo, teria um interesse homogêneo capaz 

de ser apreendido pelos representantes e de satisfazer igualmente a todos os representados, 

não importa o quão distintas sejam as suas situações de vida. A esfera do político, nesse 

sentido, seria caracterizada pela união de esforços em prol de um bem comum, cuja 

existência seria um pressuposto para que se possa falar em uma verdadeira comunidade 

política, ou, para usar a terminologia de SARTORI, uma nação.  

Embora sedutora, a ideia do mandato representativo assim compreendida mostra-se 

bastante divorciada da realidade, dominada por uma enorme complexidade social e por uma 

grande dificuldade – senão impossibilidade – de se identificar interesses comuns a todos os 

diversos grupos de cidadãos. A complexidade social, aliás, é tamanha que gera não só um 

problema epistemológico, consistente na dúvida sobre a possibilidade de se conhecer e 

apreender corretamente o bem comum, como também um problema ontológico, consistente 

na dúvida sobre a própria existência desse bem comum. A dúvida ontológica é tanto maior 

quanto mais graves forem os dissensos existentes na realidade e no cotidiano da vida política, 

que, sabemos, não são poucos e não são de fácil solução.  

Diante dessas dificuldades, um conceito de representação essencialmente fundado 

em uma ficção – a nação soberana – deixa de ser atrativo, pois não mais ajuda a compreender 

o fenômeno, cuja complexidade ultrapassa a capacidade operacional do conceito. A 

persistência em uma ideia já bastante antiga, que prega a possibilidade de total 

desconsideração das opiniões, anseios e interesses dos constituintes em prol de uma 

liberdade de ação dos representantes, gera incentivos para o distanciamento entre os 

cidadãos e os seus representantes eleitos, já que estes poderiam, em tese, discutir e deliberar 

sobre os assuntos postos na arena política única e exclusivamente com base em sua 

compreensão e consciência pessoais. Para essa visão, seria inclusive aconselhável que eles 

(os representantes) assim o fizessem, pois parte-se do pressuposto de que as questões 

políticas seriam muito complexas para o homem comum, devendo ser confiadas a pessoas 

dotadas de maior capacidade. O problema do alheamento do cidadão comum da política, 

assim, acaba por ser agravado por uma construção filosófico-acadêmica que insiste em se 

basear no formato binário (mandato imperativo versus mandato representativo), quando a 

realidade social é muito mais complexa e multifacetada.  
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Evidentemente, a crítica feita à ideia do mandato representativo não significa a 

advocacia do retorno do mandato imperativo, que, aliás, sofre do mesmo problema de 

simplificação demasiada e consequente impossibilidade de apreensão adequada do 

fenômeno. Hanna PITKIN, refratária a esse tipo de simplificação, sustenta que as duas visões 

têm algo de verdadeiro. Por um lado, os partidários do mandato representativo (ou mandato 

independente, como a filósofa gosta de chamar) estão corretos em dizer que o representante 

deve ter alguma liberdade de ação, pois do contrário, sem ter qualquer capacidade de decisão, 

ele não estaria tomando parte em uma verdadeira deliberação política. Por outro lado, os 

partidários do mandato imperativo estão corretos ao dizer que o representante não pode estar 

constantemente defendendo o contrário do que pensam ou do que necessitam seus eleitores, 

pois assim pareceria mais que ele está agindo em benefício próprio do que em benefício dos 

representados (PITKIN, 1972, p. 153).   

Não se pode deixar de notar que há atualmente uma crescente preocupação com a 

representação mais apurada possível, no parlamento, dos diversos setores da sociedade, o 

que poderia ser buscado com o aprimoramento do sistema proporcional. Se isso não significa 

um retorno ao conceito de mandato imperativo, inegavelmente significa uma recuperação – 

e, de certa forma, uma repaginação – da ideia de representação descritiva, que traz consigo 

o anseio de aproximar o eleitor de seu representante e vice-versa. Sobre esse tópico, aliás, é 

curioso como conviveram por muito tempo conceitos de filosofia política que encontram 

fundamento em ideias muito distintas, senão contraditórias. De um lado, defende-se o 

mandato representativo, com plena e absoluta liberdade de ação para o representante, como 

única forma de efetiva representação política, posto que esse agente representa a nação vista 

de forma homogênea e atua com vistas a realizar um bem comum, que se sobrepõe aos 

interesses privados; de outro lado, defende-se a formação de parlamentos por meio de um 

sistema eleitoral proporcional cada vez mais sofisticado, que tem como principal objetivo 

retratar da maneira mais fiel possível os diferentes grupos, setores e posições políticas do 

eleitorado, o que acaba por ser uma admissão de que não existe uma nação homogênea a ser 

representada.  

Não se pretende, com isso, dizer que a ideia de mandato representativo é 

incompatível com a adoção do sistema proporcional para a formação de assembleias 

parlamentares. Mas é importante provocar uma reflexão sobre alguns conceitos de direito 

público que, de tão arraigados em nossa cultura jurídica e de tão presentes nos livros de 

Direito Constitucional e Teoria do Estado, são tidos como verdades irretocáveis, como se 

não tivessem sido forjados em determinada época e para refletir determinado contexto, mas 
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sim tivessem sido “descobertos” da mesma forma que as leis da física. A ideia de mandato 

representativo parece ser um desses conceitos, que é muito pouco ou nada questionada – 

pelo menos em círculos jurídicos – mesmo sendo lugar-comum que existe hoje uma crise de 

representatividade a demandar a criação de alternativas para a reaproximação entre 

representantes e representados.  

Ora, o desenvolvimento da noção de mandato representativo, antes de ser uma ideia 

surgida da reflexão filosófica pura ou da apreensão de algum tipo de “natureza das coisas”, 

foi um instrumento político utilizado com fins muito claros em certo limite de espaço e de 

tempo muito bem definidos. Foi ela fruto de um movimento político liberal-burguês que 

lutava contra um sistema absolutista de classes rígidas e imutáveis, no qual a adoção do 

mandato imperativo tinha por consequência a preservação de interesses classistas no 

parlamento e a manutenção do status quo29. A revolução pretendida com a ascensão do 

“Terceiro Estado” de Sieyès só seria possível com a mudança da compreensão sobre o papel 

dos representantes, que de agentes de determinada classe passavam a ser agentes da nação. 

Essa nação, porém, nada tinha de idealizada ou fictícia, mas consistia na própria classe 

burguesa, que adicionava ao já estabelecido poder econômico o recém conquistado poder 

político; a nação que formava o substrato humano da revolução francesa, assim, não era 

formada de todos os cidadãos daquele Estado, mas excluía claramente o clero e a nobreza, 

que pertenciam a categorias distintas em razão de seus privilégios frente à burguesia30.  

Quando o conceito de nação se descola desse contexto concreto do qual surgiu e 

passa a ser utilizado de forma abstrata para significar o substrato humano de toda uma 

comunidade política, e não apenas de um determinado movimento, o mandato representativo 

adquire uma nova significação e passa ele também a ser teorizado de forma abstrata. O que 

antes tinha um significado político muito específico se torna um fundamento para a 

construção de toda uma teoria da representação política que se pretende universal e 

atemporal. O fato é, porém, que a teoria do mandato representativo, como de resto toda teoria 

das ciências sociais, somente se mantém adequada para explicar e operacionalizar a 

realidade social enquanto esta realidade não passar por mudanças estruturais capazes de 

invalidar as conclusões teóricas antes tidas como verdadeiras. Daí a necessidade de se 

                                                      
29 Sobre a consolidação da teoria do mandato representativo e da ideia de “absoluta independência política do 

representante” no seio da Revolução Francesa, conferir BONAVIDES (2003, págs. 118-119).  
30 Essa exclusão das classes privilegiadas fica explícita no seguinte trecho de “O que é o Terceiro Estado?”: 

“Não é certo que a ordem nobre tem privilégios, dispensas, até direitos separados dos direitos do grande corpo 

de cidadãos? Sai, por isso, da ordem comum, da lei comum. Assim, seus direitos civis fazem dela um povo à 

parte da grande nação.” (SIEYÈS, 1973, p. 13, tradução própria) 
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contextualizar a ideia do mandato representativo para a nossa época e a nossa sociedade, a 

fim de verificar se ela ainda se mantém atual.  

Já se criticou, acima, a persistência da ideia de nação que subjaz ao conceito de 

mandato representativo. Hoje, já superada a noção de que o povo é um todo homogêneo que 

pode ser representado sem levar-se em conta as peculiaridades de seus diversos segmentos, 

posicionamentos e interesses, prevalece a ideia de que a representação política deve buscar 

refletir a complexidade social, levando para o parlamento, inclusive de forma proporcional 

à formação do eleitorado, representantes oriundos de todos os grupos que o compõem.  

Mas não é apenas no que se refere ao conceito de nação que a ideia de mandato 

representativo se mostra anacrônica. Essa teoria da representação parlamentar se origina de 

uma época em que o povo não tinha condições materiais de conhecer, em tempo real, todos 

os temas que dominavam a agenda política. As informações eram escassas e desatualizadas, 

as fontes de conhecimento eram pouco diversificadas e os estímulos para a participação e o 

envolvimento político não alcançavam todo o eleitorado. Assim, a plena liberdade decisória 

do representante era vista quase como uma condição para que o parlamento pudesse 

funcionar, já que o representado não tinha sequer conhecimento das questões que estavam 

em pauta, menos ainda discernimento para assumir uma posição diante dessas questões.  

Essa “menoridade intelectual” do povo já não é uma realidade. Pode ser que ainda 

exista um grande desinteresse de parte do eleitorado em face de assuntos políticos, ou ainda 

que haja uma dificuldade de compreensão de temas complexos e sofisticados, dadas as 

deficiências educacionais e os graves problemas sociais que ainda assolam significativa 

parcela da população. Mas é inegável que a disponibilidade de informações, especialmente 

com a enorme difusão da internet, aumentou quantitativa e qualitativamente nos tempos 

atuais, tornando muito mais possível a politização do eleitorado e a sua substancial 

participação nas decisões relevantes para o futuro da comunidade política.  

Em outras palavras, o sistema representativo fundado na ideia de liberdade absoluta 

do representante é fruto de um contexto social em que a participação e o envolvimento direto 

dos cidadãos nas escolhas políticas eram praticamente impensáveis e encontravam barreiras 

físicas na distância do centro decisório e nas dificuldades de deslocamento e de comunicação 

em tempo real. Hoje nada disso representa um entrave à aproximação entre eleitores e 

eleitos, tampouco à assunção de posicionamentos materiais dos eleitores sobre determinados 

assuntos, o que pode levar a uma influência muito mais direta nos posicionamentos que serão 

adotados pelos representantes. O alto potencial disruptivo das novas tecnologias já começa 

a se fazer perceber pelo sistema político, que, embora encontre amarras em estruturas de 
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direito público bastante rígidas e tendentes à preservação do status quo, não pode se manter 

alheio ao mundo que o circunda.  

A fragilidade da teoria do mandato representativo, assim, é uma realidade 

inescapável, que já foi percebida há bastante tempo pela ciência política31 e que começa a 

ter reflexos também no direito. São pertinentes, a propósito, as lições de Paulo 

BONAVIDES, que constata um recrudescimento da ideia de mandato imperativo nas 

democracias contemporâneas:  

Onde pois 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. (BONAVIDES, 2003, p. 

157-158) 

 

Entre nós, esse passo tendente à institucionalização jurídica, senão do mandato 

imperativo conforme classicamente concebido, de alguma forma muito próxima dele já foi 

dado com o retorno da perda de mandato parlamentar decorrente da infidelidade partidária, 

conforme trataremos adiante nos capítulos 3 e 4.  

 

1.2.2. O problema da (des)vinculação dos representantes das promessas apresentadas na 

campanha eleitoral 

 

Para a ciência política, é um dado inquestionável e um verdadeiro ponto de partida 

para a realização de estudos sobre o comportamento dos representantes a constatação de que 

os políticos fazem promessas de campanha ligadas a estratégias de sucesso eleitoral. Barry 

AMES, por exemplo, estudando as motivações dos integrantes do congresso brasileiro, 

menciona como um comportamento eleitoralmente racional a busca de apoio político e de 

votos dentro de grupos relativamente coesos – seja em razão de uma origem ou etnia, como 

a comunidade de brasileiros descendentes de japoneses, seja em razão de uma religião, como 

os evangélicos, seja em razão de uma ocupação, como trabalhadores da indústria –, o que se 

                                                      
31 Já em 1971, Robert DAHL, escrevendo sobre a construção do que ele chama de “poliarquias”, defendeu a 

importância do aumento do sufrágio e da competitividade política para que os parlamentos sejam mais 

representativos das diversas categorias sociais e econômicas de um país (DAHL, 1971, p. 22-23). Embora ali 

não se estivesse falando especificamente sobre a natureza dos mandatos, é possível perceber uma preocupação 

com a reprodução, no corpo político, do estrato social que compõe a comunidade globalmente considerada, 

para que cada segmento tenha os seus representantes e, assim, tenha mais chances de se fazer ouvido. No 

mesmo sentido, conferir Matthew SHUGART: “Assembleias, ou ao menos as câmaras baixas das assembleias, 

destinam-se a ser representativas da população. Uma assembleia democrática típica é eleita para o propósito 

de dar voz aos interesses de localidades ou à diversidade de divisões ideológicas ou partidárias na sociedade e 

na comunidade política. É dizer, normalmente espera-se que as assembleias sejam paroquiais por natureza.” 

(SHUGART, 1995, p. 4, tradução própria) 
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atinge por meio de promessas que sejam de interesse do grupo visado (AMES, 1995, p. 413). 

A campanha eleitoral para o Congresso Nacional, como a própria prática demonstra, é 

normalmente voltada para determinados grupos e setores e envolve a formulação de 

promessas relativamente específicas, seguindo a tendência do que foi dito no capítulo 

anterior acerca da inexistência uma única “nação” a ser representada globalmente.   

Em que pese a enorme gama de estudos abordando a vinculação entre 

comportamento de campanha, comportamento eleitoral e comportamento de representantes 

eleitos, o Direito valora o tema da campanha eleitoral apenas para qualificá-la como regular 

ou irregular e, nesse último caso, aplicar sanções ao candidato faltoso. Nenhuma 

consequência para o Direito possui, porém, o conteúdo da campanha eleitoral uma vez 

enquadrada como regular, sendo juridicamente irrelevante saber (i) se as promessas de 

campanha foram ou não observadas, (ii) se o foram, em que medida, e (iii) se não o foram, 

por quais motivos. Para o ordenamento jurídico brasileiro, então, não há qualquer relevância 

em saber se um candidato foi eleito em razão de determinada promessa, de determinada 

plataforma política ou de determinada posição por ele adotada – até mesmo porque, ao 

menos no sistema de listas abertas que rege a eleição para a Câmara de Deputados, um 

candidato pode ser eleito tendo recebido pessoalmente um número insignificante de votos. 

Daí a afirmação, citando novamente Barry AMES, de que “o sistema eleitoral brasileiro 

embaraça o controle dos eleitores” (AMES, 1995, tradução própria).     

Essa irrelevância do conteúdo da campanha eleitoral é reforçada pelo fato de que os 

candidatos a um posto no Congresso Nacional, diferentemente dos candidatos a cargos 

majoritários como Presidência da República e Governo de Estado, não precisam apresentar 

juntamente com seu registro de candidatura um programa de mandato, que sintetize as 

posições defendidas acerca dos temas mais relevantes da pauta política, as agendas que serão 

priorizadas em caso de sucesso nas eleições e eventuais projetos de legislação que serão 

iniciados ou incentivados. Some-se a isso a grande quantidade de candidatos inscritos a cada 

pleito e a superficialidade da propaganda eleitoral veiculada no rádio e na televisão, que em 

raros casos possibilita ao eleitor um conhecimento minimamente razoável sobre a plataforma 

defendida pelo candidato. Na falta de um programa de campanha, resta ao eleitor que deseja 

conhecer melhor os candidatos recorrer ao programa partidário, o que também não oferece 

muita segurança quanto às ideologias por eles defendidas, dada a inexistência de uma 

vinculação jurídica entre ideologia partidária e programa de mandato.  

Não obstante a ausência de vinculação formal ao conteúdo da campanha eleitoral e 

ao programa partidário, é inegável que os candidatos eleitos encontram-se sujeitos a sanções 
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– eminentemente políticas, não jurídicas – caso não observem as promessas feitas 

previamente ao pleito. Assim é que, a cada novo período eleitoral, aqueles políticos que 

visam manter seu posto em uma assembleia parlamentar podem sofrer a maior das sanções 

políticas, que é justamente o insucesso na tentativa de reeleição. Nessa oportunidade, sua 

performance em quatro ou oito anos de mandato poderá ser avaliada pelos eleitores tendo 

como parâmetro as promessas feitas na última campanha, que embora não vinculem em um 

sentido jurídico, servem de critério para aferir se a confiança depositada pelos eleitores foi 

devidamente honrada. É esse o mecanismo da accountability vertical, para usar o termo 

consagrado por O’DONNEL (1994), que significa exatamente a sujeição dos políticos 

eleitos à aprovação ou reprovação retrospectiva dos eleitores (cf. 1.3.2., infra). 

A existência de uma tendência a que os parlamentares, em busca de sucesso eleitoral 

no próximo pleito, mantenham firmes suas promessas de campanha ou, ao menos, observem 

as posições de seu eleitorado ao votar sobre determinado assunto é demonstrada com clareza 

no excelente estudo de John KINGDON sobre o Congresso Estadunidense (KINGDON, 

2007).  Expõe o autor, com base em dados coletados em pesquisa de campo realizada junto 

aos membros da Câmara Baixa do Parlamento dos Estados Unidos da América, que a tomada 

de decisão sobre um assunto em discussão no plenário da Casa é largamente influenciada 

pelas opiniões dos eleitores, principalmente em temas considerados de alta saliência. 

Concluiu o autor que, nos assuntos de maior destaque na agenda política americana, 52% 

(cinquenta e dois por cento) dos parlamentares tendem a considerar a opinião dos eleitores 

muito importante ou determinante para sua decisão, 47% (quarenta e sete por cento) a 

considera relativamente importante e apenas 1% (um por cento) afirma que não sofre 

qualquer influência das posições de seus constituintes (KINGDON, 2007, p. 43). 

 Embora seja válida a utilização de dados, informações e estudos acerca do sistema 

político-eleitoral estadunidense para aprofundar a compreensão daquele adotado entre nós, 

dada a proximidade entre os desenhos institucionais dos dois países, algumas diferenças 

essenciais fazem com que as conclusões adequadas para um sistema não possam ser 

transportadas para outro sem ressalvas. Especificamente em relação à proximidade entre 

eleitores e eleitos, à importância da manutenção de promessas eleitorais para o sucesso no 

próximo pleito e à observância das opiniões do eleitorado na tomada de decisões 

parlamentares, deve-se ter em mente duas características do sistema dos Estados Unidos da 

América que não são replicadas no Brasil: (i) a frequência das eleições para o Parlamento e 

(ii) a forma de seleção dos candidatos para a Câmara Baixa.  



60 

 

Acerca do primeiro ponto, o Parlamento estadunidense é fortemente marcado pela 

ocorrência de eleições para a Câmara Baixa a cada dois anos. Com mandatos 

significativamente curtos, os deputados encontram muito mais incentivos para se ater às 

promessas de campanha e observar as opiniões do eleitorado em suas tomadas de decisão do 

que no caso brasileiro, em que as eleições para a Câmara dos Deputados ocorrem apenas a 

cada quatro anos. O representante eleito para um mandato de somente dois anos, 

especialmente se pretende se candidatar à reeleição, deve ter em mente que muito em breve 

estará novamente sujeito ao crivo de seus eleitores, que por sua vez também lembrarão com 

mais acuidade das circunstâncias em que seu candidato foi eleito no último pleito32. Já entre 

nós, em que os mandatos para a Câmara Baixa são mais longos e as eleições gerais são 

intercaladas com o pleito eleitoral local, o eleitor muitas vezes sequer recorda qual foi seu 

último candidato a deputado federal33 e com ainda menos chance recordará quais foram os 

temas e promessas de sua campanha.  

Já quanto à forma de seleção para a Câmara Baixa, o sistema distrital adotado nos 

Estados Unidos da América provoca diferenças ainda mais significativas no que se refere ao 

grau de influência exercido pelo eleitorado. Com as votações ocorrendo em distritos 

relativamente pequenos34, em que normalmente concorrem apenas dois candidatos, os 

representantes eleitos são muito mais conhecidos dos eleitores e também conhecem muito 

mais a forma de pensar e as opiniões de seus constituintes. Isso traz maiores condições ao 

parlamentar de, ao se deparar com um novo tema sobre o qual precisa se posicionar em uma 

comissão ou no plenário da casa, efetivamente saber como o eleitorado gostaria que ele 

votasse e então se comportar nesse sentido, em busca de sucesso eleitoral no próximo pleito.  

Citando novamente o estudo de KINGDON, o autor demonstra que os representantes 

eleitos em distritos considerados “seguros”, em que a sua margem de vitória tem sido grande 

e a chance de uma disputa eleitoral acirrada em próximos pleitos não é significativa, levam 

em consideração as opiniões dos eleitores tanto ou mais que seus colegas eleitos em distritos 

competitivos, o que leva o autor à conclusão de que esses representantes não observam as 

                                                      
32 “O eleitorado é o único ator no sistema politico perante o qual o parlamentar é ulteriormente responsável. A 

cada dois anos, membros da Câmara dos Representantes devem encarar os eleitores em seus distritos, que irão 

determinar se eles terão a permissão para continuar em seus postos. Nenhum outro segmento do sistema possui 

esse potencial para impor sanções negativas como o eleitorado.” (KINGDON, 2007, p. 29, tradução própria).   
33 Segundo dados do Estudo Eleitoral Brasileiro (CESOP/UNICAMP), no ano de 2014, apenas duas semanas 

após as eleições para a Câmara dos Deputados, 40% (quarenta por cento) dos eleitores não se recordavam em 

quem haviam votado.  
34 Em 2015, cada distrito eleitoral nos Estados Unidos da América abrangia cerca de 700.000 pessoas (cf. 

ROBERTS, SMITH e WIELEN, 2015)  
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posições do eleitorado porque estão seguros em seu posto, mas sim estão seguros em seu 

posto porque observam as posições do eleitorado (KINGDON, 2007, p. 62).  

O sistema político brasileiro, como formatado hoje, não induz tamanho grau de 

responsividade entre eleitores e eleitos. Embora os candidatos saibam que as promessas de 

campanha influenciam o resultado eleitoral e se utilizem do direcionamento de temas da 

agenda política para atingir grupos específicos de eleitores, como demonstra o já 

mencionado estudo de Barry AMES, não há incentivos institucionais para que essas 

promessas sejam mantidas no curso do mandato. De um lado, isso é causado pelo termo 

relativamente longo do mandato (quatro anos para a Câmara dos Deputados e oito para o 

Senado Federal), que coloca as futuras eleições em um horizonte distante, com o qual por 

um bom tempo o parlamentar não precisará gastar sua energia. De outro lado, a ausência de 

vínculo formal com os temas tratados e as posições defendidas na campanha, somado com 

o sistema eleitoral proporcional de listas abertas, também autoriza o abandono do que foi 

prometido previamente ao pleito, sem que isso gere maiores consequências para as chances 

reais de reeleição. 

Assim, temos hoje um sistema que, embora incentive a discussão de temas 

importantes da agenda política durante a campanha e propicie a formulação de campanhas 

temáticas, dedicadas a fomentar o debate público sobre determinados temas – em 

contraposição a campanhas centradas no enaltecimento pessoal do candidato ou no 

fortalecimento de relações clientelistas, como muito já foi visto no Brasil35 –, possibilita que 

esses temas sejam esquecidos tão logo concluído o pleito, sem que o candidato eleito precise 

prestar qualquer tipo de satisfação a seu eleitorado quanto às matérias que foram centrais em 

sua campanha. É dizer, a accountability vertical que entra em funcionamento a cada quatro 

anos não é suficiente para gerar no parlamentar o incentivo necessário para levar adiante as 

propostas com que se comprometeu.   

Essa sistemática tende a favorecer um modelo de democracia representativa bastante 

formal, fundamentado na transferência quase que absoluta da capacidade decisória dos 

eleitores para os eleitos, pelo menos enquanto estiver em curso o mandato parlamentar. 

                                                      
35 HAGOPIAN, GERVASONI e MORAES (2008), com base em pesquisa empírica acerca do crescimento da 

importância de ideologias partidárias dentre os parlamentares brasileiros, destacam que a campanha eleitoral 

para o Congresso Nacional a partir de 1998 passou a ser significativamente mais temática, centrada em apelos 

importantes para a agenda e a plataforma do partido, em detrimento de apelos pessoais ou paroquiais. A 

hipótese dos autores é a de que essa mudança teve relação com as reformas administrativas e econômicas 

levadas a efeito pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, pois a profissionalização da administração, as 

crescentes privatizações e a desregulamentação de mercados levaram à diminuição de recursos para a lógica 

política baseada em patronagem e distribuição de emendas parlamentares (“pork barrel”).  
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Durante esse interregno (de quatro anos para os deputados e oito anos para os senadores), 

aos eleitores restam os canais informais de manifestação da vontade cívica, como a mídia, a 

internet, as manifestações de rua, etc. O alerta acerca do relevante papel exercido pela 

liberdade de manifestação e de expressão do pensamento, diante da inexistência de uma 

obrigatoriedade de realização da vontade dos eleitores pelos representantes, já fora dado por 

Bernard MANIN, que assim sintetizou o problema:   

A liberdade de opinião, entendida em sua dimensão pol[itica, aparece 

como a contraparte da ausência do direito de instruir os representantes. A 

liberdade de opinião pública é um elemento democrático dos sistemas 

representativos, na medida em que ela provê um meio de a voz do povo chegar 

àqueles que governam, enquanto a independência dos representantes é claramente 

um elemento não democrático dos sistemas representativos. Os representantes não 

são obrigados a agir de acordo com os desejos do povo, mas também não podem 

ignorá-los: a liberdade de opinião pública garante que tais desejos possam ser 

expressados e trazidos à atenção daqueles que governam. (MANIN, 1997, p. 170, 

tradução própria) 

 

Por mais importante que sejam todos os canais informais de manifestação da opinião 

e do pensamento em uma comunidade que se pretenda minimamente democrática, é fato que 

esse tipo de pressão política exerce uma influência apenas mediata na condução dos negócios 

públicos36. Os canais formais de exercício da vontade política durante o curso dos mandatos 

eletivos são poucos e pouco conhecidos dos cidadãos, possibilitando que os temas discutidos 

durante a campanha, até mesmo quando tenham sido cruciais para a escolha de um 

candidato, percam-se em meio à conturbada agenda parlamentar. É fácil perceber, nesse 

contexto, a dificuldade de compatibilização desse sistema com o modelo de democracia 

deliberativa antes defendido (cf. 1.1.3.3, supra), nos moldes imaginados por Carlos Santiago 

NINO, em que o papel da representação política seria continuar a discussão que se iniciou 

entre os eleitores quando da campanha eleitoral. 

O afastamento dos representantes das opiniões defendidas pelos eleitores e dos temas 

que lhe são caros, à medida em que o regime democrático amadurece e os cidadãos ganham 

em consciência política, torna-se um crescente problema e um potencial causador de 

instabilidade institucional, pois, se o sistema não propicia aos eleitores canais formais para 

veicularem suas opiniões, eles tenderão a direcionar sua insatisfação contra o próprio 

sistema. Não tendo os representantes uma obrigação jurídica de manter as promessas feitas 

                                                      
36 Ademais, conforme o alerta de AMARAL JÚNIOR, “[h]á o risco de formação de ‘fábricas midiáticas de 

consenso’, isto é, um poder concentrado econômico e ideológico pode vir a condicional, controlar, ou, até 

mesmo, conquistar diretamente o governo. Isso pode originar uma telecracia política, em que o eleitor, em vez 

de escolher, será escolhido, criado, moldado por aquele que está elegendo, em um mero rito de legitimação 

exterior” (AMARAL JÚNIOR, 2005, p. 11).  
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na campanha, tampouco incentivos políticos suficientes para que assim o façam, resta apelar 

para uma obrigação ética37, o que, no entanto, não fornece qualquer garantia em uma 

sociedade complexa cujos preceitos éticos não podem ser reduzidos a apenas um sistema de 

valores. A solução, caso não se queria retornar a um conceito de representação política 

fundamentado no mandato de direito privado, é trabalhar as instituições políticas 

representativas, de modo a criar esses incentivos que hoje estão ausentes.    

 

1.2.3. Interações com democracia direta  

 

 Como vimos anteriormente em 1.1.3.3, o conceito de democracia deliberativa, que 

nos parece o mais adequado dada a real capacidade de ação política do homem, tem a 

vantagem de considerar que a representação política, especialmente a parlamentar, não é 

apenas um mal necessário, mas pelo contrário, possui um valor positivo intrínseco por 

constituir um espaço propício à discussão política e ao amadurecimento da opinião pública 

sobre os assuntos mais relevantes da vida em comunidade. Isso, é claro, partindo do 

pressuposto de que o sistema de escolha de representantes será compatibilizado com 

instrumentos tendentes a manter a proximidade entre os temas e opiniões em pauta no 

parlamento e aqueles em pauta no seio da sociedade civil, como uma forma de continuação 

e aprimoramento do debate político realizado de forma mais ampla.  

 Ao adotar esse conceito de democracia e também a ideia de representação que lhe é 

correlata, deve-se admitir que a concessão de um mandato pelos representados aos 

representantes não significa uma renúncia por parte daqueles da sua capacidade de ação 

política direta, independente de intermediação. O eleitorado mantém seu potencial para a 

decisão política mesmo durante o curso dos mandatos, potencial esse que não se limita a 

uma simples possibilidade de escolher pessoas capacitadas para o exercício de uma função 

pública, mas que também abrange a capacidade de fazer escolhas materiais sobre temas de 

importância para o destino da comunidade, fazer críticas às decisões tomadas em seu nome, 

exigir que sejam realizadas ações em um ou outro sentido. Daí a importância, como já 

mencionado no item anterior, da manutenção de canais formais de manifestação da vontade 

                                                      
37 É o que fazem FIRMO e OLIVEIRA: “A representação (...) leva-nos a questionar sobre o compromisso 

mínimo do eleito para com os eleitores, mesmo não estando cumprindo um mandato imperativo. O 

compromisso, de forte colorido ético, vincula o exercício do mandato à apresentação do candidato, evidenciado 

por vezes nas propostas do partido a que eventualmente pertença, ou, caso contrário, ao fundamento de suas 

próprias ideias externadas em campanha pelo voto. Um compromisso mínimo há de haver, sendo mesmo 

inevitável. E a possível traição a ele comprometerá o mandato obtido. É a fidelidade a uma suposta linha de 

pensamento que vincula o voto do eleitor (em princípio) e, via de consequência, a atuação do parlamentar.” 

(FIRMO e OLIVEIRA, 2013, p. 234) 
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política dos eleitores durante o curso dos mandatos, de um lado para estimular a democracia 

deliberativa, de outro, para minimizar a insatisfação causada pelo distanciamento entre 

eleitores e eleitos e evitar a exacerbação do caráter autocrático presente na seleção dos 

candidatos38. 

 Os instrumentos de democracia direta – que, combinados com os instrumentos da 

democracia representativa, formam o chamado regime democrático semidireto – alcançam 

um significado mais profundo quando compreendidos no contexto da democracia 

deliberativa. Não se trata unicamente de permitir a participação popular para corrigir 

excessos ou desvios causados pela representação política, tampouco de uma mera forma de 

gerar legitimidade extra para decisões tomadas pelos representantes. A interação entre a 

democracia representativa e a democracia direta traz consigo um aspecto qualitativo 

essencial para que um sistema possa se autoqualificar de democrático: a real possibilidade 

de converter as deliberações iniciadas nos meios informais de comunicação em processos 

formais de tomada de decisão política, trazendo o poder em sua forma mais viva – isto é, o 

poder que reside no povo e lhe é indisponível e inalienável – para dentro do direito, onde 

pode ser racionalizado, operacionalizado e transformado em ação política legal e legítima. 

Para utilizar a terminologia de GALVÃO, esses instrumentos podem ser vistos como 

“formas alternativas de representação”, cuja finalidade precípua é “reestruturar os canais 

comunicativos entre as instituições estatais e a sociedade” (GALVÃO, 2012, p. 142).  

  A já mencionada teoria da ação comunicativa de HABERMAS, fundada na teoria 

dos sistemas que permeia sua obra, oferece um caminho bastante útil para compreender essa 

interação entre democracia direta e democracia representativa. Para o filósofo, o poder 

gerado em ambientes externos às instituições políticas oficiais, para que possa ser efetivo 

sem que implique violência ou desinstitucionalização, precisa ser transformado em “poder 

aplicável administrativamente”, o que se dá por meio de instrumentos de canalização por ele 

chamados de “fluxos comunicacionais”39, os quais, sob uma perspectiva mais concreta, 

                                                      
38 “A eleição dos candidatos é um elementos essencial do processo eleitoral, mas essa eleição de candidatos 

está sempre mais ou menos dominada por procedimentos autocráticos. Os candidatos são elegidos por partidos 

que representam uma oligarquia de militantes. Nos grandes partidos de massas modernos, essa oligarquia é 

ampla, mas não deixa de ser uma oligarquia em relação ao conjunto dos cidadãos. O estudo dos partidos 

permitirá apreciar o importante papel que desempenham nesse tocante. Quanto não existem partidos 

organizados, é ainda mais acentuado o caráter autocrático da eleição: o candidato é designado por um pequeno 

grupo de notáveis ou às vezes inclusive pelo candidato saliente que coopta seu sucessor (em alguns casos, 

designando dessa maneira seu próprio filho, a cooptação deixa espaço à hereditariedade).” (DUVERGER, 

1988, p. 83, tradução própria) 
39 “A teoria do discurso conta com a intersubjetividade de processos de entendimento, situada num nível 

superior, os quais se realizam através de procedimentos democráticos ou na rede comunicacional de esferas 

públicas políticas. Essas comunicações destituídas de sujeito – que acontecem dentro e fora do complexo 
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podem ser entendidos como os instrumentos de democracia direta que possibilitam a 

manifestação formal da vontade pública.     

 Essa compreensão baseada na teoria dos sistemas é interessante porque coloca o 

sistema político como um dos sistemas ao lado dos outros, “não o centro, nem o ápice, muito 

menos o modelo estrutural da sociedade” (HABERMAS, 2011, p. 25), de forma a valorizar 

as manifestações de poder e opinião geradas em outros sistemas e no mundo da vida40, o que 

reforça a ideia de que as opiniões dos eleitores não podem ser descartadas enquanto estão 

em curso os mandatos, para serem novamente consideradas somente durante a campanha 

eleitoral. “As comunicações políticas”, diz o autor, “dependem das fontes do mundo da vida 

– de uma cultura política libertária e de uma socialização política esclarecida, especialmente 

das iniciativas de associações que formam a opinião – as quais se formam e se regeneram 

quase sempre de modo espontâneo, dificultando as intervenções diretas do aparelho político” 

(HABERMAS, 2011, p. 25). Essa espontaneidade do modo de formação das opiniões no 

mundo da vida é que alimenta e renova o sistema político, daí a importância da 

institucionalização de meios de comunicação entre um e outro.  

Dados esses pressupostos – e atribuído aos instrumentos da democracia semidireta 

um significado que ultrapassa a mera função corretiva de desvios da democracia 

representativa –, cabe fazer alguns comentários gerais acerca dos principais tipos de 

mecanismos existentes, sem pretender adentrar com detalhes em suas características 

particulares, o que fugiria ao escopo deste trabalho. A academia normalmente enquadra 

como instrumentos da democracia semidireta o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular 

de leis e a revogação de mandatos eletivos (recall). Embora todos sejam normalmente 

tratados em conjunto, existe uma significativa diferença entre a natureza dos três primeiros 

                                                      
parlamentar e de suas corporações – formam arenas nas quais pode acontecer uma formação mais ou menos 

racional da opinião e da vontade acerca de matérias relevantes para toda a sociedade e necessitadas de 

regulamentação. O fluxo comunicacional que serpeia entre formação pública da vontade, decisões 

institucionalizadas e deliberações legislativas, garante a transformação do poder produzido 

comunicativamente, e da influência adquirida através da publicidade, em poder aplicável administrativamente 

pelo caminho da legislação.” (HABERMAS, 2011, p. 21-22) 
40 Sobre a construção do mundo da vida por meio da ação comunicativa, descreve HABERMAS: “Através dos 

seus actos de fala, os participantes na interacção alcançam feitos de coordenação através do estabelecimento 

de tais relações. No entanto, não alcançam esse objectivo através do desempenho de uma só função linguística. 

Os actos de fala servem normalmente para coordenar as acções através do facto de tornarem possível um acordo 

racionalmente motivado entre vários agentes; as duas outras funções da linguagem – representação e expressão 

– também esão envolvidas neste processo. A perspectiva da coordenação da ação situa-se assim a um nível 

mais abstracto do que o estabelecimento de uma relação interpessoal particular diretamente intencionado pelo 

agente. A coordenação da acção serve de um modo geral a finalidade da integração social de um mundo da 

vida intersubjectivamente partilhado pelos seus elementos. (...) Poderemos agora imaginar os componentes do 

mundo da vida – paradigmas culturais, ordens legítimas e estruturas pessoais – como formas condensadas dos 

(e sedimentos depositados pelos) seguintes processos que operam através da acção comunicativa: 

entendimento, coordenação da ação e socialização.” (HABERMAS, 2002, p. 138) 
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e do último desses instrumentos. Enquanto o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular 

estão mais próximos do que seria uma democracia direta, em que o povo teria a oportunidade 

de participar materialmente da produção das leis e influenciar diretamente em seu conteúdo, 

o recall pressupõe a existência de uma democracia representativa, em que os representantes 

é que exercem o poder legislativo, porém sob a dependência da aprovação contínua de seus 

constituintes.  

A característica interessante do recall é que, muito mais do que os outros 

instrumentos da democracia semidireta, ele constitui um forte estímulo a que os 

representantes eleitos procurem efetivamente saber dos desejos, necessidades e opiniões de 

seus constituintes, de modo a trazê-los para a arena pública e defendê-los de modo 

qualificado. A possibilidade de patrocínio de interesses próprios do representante ou de 

opiniões que não se coadunam com as de seus eleitores fica mais distante quando o que está 

em jogo não é simplesmente um horizonte distante de eventual reeleição dentro de três ou 

quatro anos, mas o próprio mandato em curso. Trata-se de um instrumento, enfim, que tende 

a induzir um comportamento mais responsivo dos eleitos perante o eleitorado, atendendo a 

uma antiga crítica ao sistema representativo já presente desde a Convenção de Filadélfia:  

 

(...) o representante deve expressar os sentimentos de seus constituintes e deve 

votar da mesma maneira que eles votariam (...), caso eles estivessem agindo 

pessoalmente e tivessem o mesmo conhecimento e as mesmas informações que o 

representante; e, assim, o representante deve ser dependente de seus constituintes 

e responsável perante eles; a conexão entre representantes e representados deve 

ser a mais próxima possível. (...) pela terceira e sexta seção do primeiro artigo 

desse novo sistema, os senadores são eleitos por seis anos, ao invés de serem 

eleitos anualmente; (...) e não são sujeitos a terem seus mandatos revogados 

durante o período para o qual foram escolhidos. Então, senhores, por seis anos os 

senadores são deixados totalmente e absolutamente independentes de seus estados, 

aos quais eles deveriam representar, sem qualquer vínculo ou ligação entre eles. 

Durante esse tempo, eles podem apoiar medidas ruinosas e destrutivas para seus 

estados (...) e seus estados não podem revogar seus mandatos, nem exercer 

qualquer controle sobre eles.41 

 

É compreensível que a questão do recall tenha sido pauta da Convenção que resultou 

na promulgação da Constituição dos Estados Unidos da América, tendo em vista se tratar de 

instrumento já presente em muitos dos estados da Confederação antes que eles se reunissem 

em uma Federação. Tanto é assim que, ainda hoje, são numerosos os estados daquele país 

em que subsiste a possibilidade de revogação de mandados eletivos concedidos em nível 

                                                      
41 O trecho é reprodução do discurso proferido por LUTHER MARTIN na Convenção da Filadélfia de 17 de 

setembro de 1787, que se opôs duramente à ratificação do texto em discussão em virtude da ausência de 

previsão de recall dos senadores. (FARRAND, 1911, pág 193-194). 
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local e regional42. Já em nível federal, ao menos no que se refere à Câmara Baixa do 

Parlamento (House of Representatives), a inexistência do recall se deve muito mais à 

frequente periodicidade das eleições, que ocorrem a cada dois anos, do que a uma rejeição 

da ideia de revogação dos mandatos eletivos (CRONIN, 1999)43.  

Não são poucas, porém, as críticas feitas ao recall. Talvez a mais importante delas 

seja a existência de uma contradição entre esse instrumento e o princípio republicano 

segundo o qual a eleição de determinada pessoa representa a concessão de um voto de 

confiança para que ela mostre suas capacidades e coloque em prática seu programa de 

governo até as próximas eleições. Essa crítica, embora relevante, parece se direcionar mais 

aos mandatos executivos, em que efetivamente é necessário um prazo mínimo relativamente 

longo para que um programa de governo seja efetivado44. Já em relação aos mandatos 

legislativos, em que as discussões sobre projetos de leis e outras tarefas parlamentares 

ocorrem semanalmente e os programas de cada candidato eleito têm um escopo muito mais 

limitado, muitas vezes algumas poucas atitudes do representante já são suficientes para 

constatar um comportamento incompatível com a confiança que lhe fora depositada45.  

                                                      
42 Segundo informações oficiais da “Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais” (National Conference of 

State Legislatures), dezenove estados mais o Distrito da Columbia permitem o recall de oficiais eleitos em 

nível estadual e em pelo menos vinte e nove estados é possível o recall de representantes locais. Cf: 

http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials.aspx  
43 Já no que diz respeito ao Senado dos Estados Unidos da América, em que a duração dos mandato é de seis 

anos, SANTIAGO relata que a rejeição do recall se deveu à atribuição de um caráter aristocrático a esse órgão, 

o que poderia ser extraído dos escritos de Hamilton e Madison nos Artigos Federalistas: “Nas abordagens 

desses autores, (...) o Senado se configura não apenas como uma Câmara de representação dos estados, mas 

também como uma Câmara aristocrática que deve frear os excessos da Câmara de representação popular, sem 

que isso signifique que os senadores devam ser insensíveis aos interesses de seus eleitores. Uma das missões 

do Senado será a de defender o povo de seus próprios erros temporais e, portanto, o Senado deve estar dotado 

de estabilidade, precisa estar investido da confiança pública de modo duradouro.” (SANTIAGO, 2005, p. 151, 

tradução livre) 
44 KELLY, COLEMAN e JOHNSTON também destacam que “enquanto o recall pode encorajar os 

representantes eleitos a tomar decisões populares, o mesmo se aplica em sentido contrário. Alguns expressaram 

preocupação de que o recall possa desencorajar a tomada de decisões necessárias quando elas possam ser 

impopulares.” (KELLY, COLEMAN e JOHNSTON, 2014, p. 10). Essa crítica igualmente parece ser mais 

voltada para cargos executivos. 
45 Sobre a relação entre o recall e a preservação da confiança depositada pelos eleitores aos eleitos, veja-se a 

lição de Carlos Ortega SANTIAGO: “Ainda que o recall tenha sido identificado tradicionalmente como uma 

forma de democracia direta, nada impede que possa acomodar-se à lógica da democracia representativa e, 

inclusive, aos pressupostos próprios da representação oligárquica liberal. Assim, a instituição da revogação 

pressupõe a existência de representantes aos quais compete decidir sobre assuntos públicos que não podem ser 

decididos diretamente por seus representados, pelos cidadãos. Nesse contexto, dita revogação serve 

precisamente para exigir responsabilidades aos representantes que se tenham afastado das opções políticas 

desejadas por seus representados, rompendo o vínculo de confiança que os unia com estes últimos. Recorde-

se que o governo representativo se baseia na melhor valoração das eleições para designar os cargos públicos, 

frente a outras formas como o sorteio, já que a eleição aporta um ato de consentimento do poder, frente à 

simples designação para ocupar os cargos. A partir desta perspectiva, a revogação pode ser considerada sem 

dificuldade como uma consequência vinculada ao direito de eleição.” (SANTIAGO, 2005, p. 149, tradução 

livre) 

http://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/recall-of-state-officials.aspx
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Ainda quanto às críticas, exatamente por submeter os representantes eleitos à 

aprovação ininterrupta e nem sempre criteriosa dos eleitores, o recall é visto com grande 

desconfiança e considerado um instrumento perigoso, tendente a gerar desvios populistas ou 

demagógicos, o que faz com que não seja adotado na esmagadora maioria das democracias 

contemporâneas. Curiosamente, porém, os regimes políticos historicamente consagrados 

como desvios demagógicos do que deveria ser um regime democrático foram resultado do 

abuso do plebiscito e do referendo, não do recall – daí serem chamados esses exemplos 

históricos de “democracias plebiscitárias”46. Isso não significa, é claro, que o recall também 

não possa ser mal utilizado, mas se trata de um risco que permeia todas as instituições 

políticas e que deve ser medido em face das outras garantias institucionais oferecidas pelo 

sistema analisado. 

Por fim, os refratários à adoção do recall o consideram muito próximo da ideia de 

mandado imperativo que, como visto, é – teoricamente – rejeitada pela maior parte dos 

sistemas políticos contemporâneos. Quanto a isso, basta dizer que a rejeição completa do 

mandato imperativo parece ser muito mais um recurso semântico do que uma afirmação da 

natureza da representação política, que hoje já deveria estar completamente desvinculada do 

conceito de nação, o qual não mais encontra correspondência no substrato humano das 

comunidades políticas.  

 

1.3. Mecanismos de responsabilização política na essência e no controle da 

representação 

 

No ensejo do que foi tratado no item anterior, especialmente dos comentários sobre 

o significado e principais características do recall, cabe agora refletir sobre alguns conceitos 

relacionados à responsabilidade dos representantes eleitos perante o eleitorado, o que é um 

ponto crucial para a aferição da qualidade da representação política. Todo sistema político 

que se pretenda minimamente democrático deve contemplar mecanismos não apenas de 

eleição de representantes para cargos executivos e legislativos, mas também de prevenção e 

controle de abusos das prerrogativas conferidas pelo mandato. A existência desses 

mecanismos, cumulada com instrumentos que permitam efetivar a responsabilização dos 

representantes sempre que se constatar a inadequação de seu comportamento com a 

confiança depositada pelo eleitor, garante a permanência do poder e da capacidade de ação 

                                                      
46 Para um conceito de “democracia plebiscitária”, conferir SELL, 2011.  
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política nas mãos do povo, independentemente de se estar em época de eleições ou durante 

o curso dos mandatos.  

A importância da responsabilidade de eleitos perante o eleitorado é tamanha que ela 

não representa apenas um elemento de controle dos limites do mandato, mas mais do que 

isso, um elemento constituinte da essência da representação política. Daí a afirmação de 

Pedro LOMBA de que a responsabilidade é o “fundamento e o limite da actuação do poder” 

(LOMBA, 2008, p. 12-13). Isso significa dizer que a responsabilidade faz parte do próprio 

conceito de representação política, a ponto de se poder afirmar que, em um sistema 

suspostamente representativo em que não existam mecanismos de responsabilização dos 

eleitos, representação política em verdade não há.   

Colocado esse pressuposto de que a responsabilidade é uma condição para a 

existência do sistema representativo, é possível compreendê-la de duas formas, não 

excludentes entre si: de um lado, ela representa a obrigação do candidato eleito com o 

respeito ao sistema jurídico posto e à ética do cargo por ele ocupado; de outro, representa a 

obrigação de agir de forma compatível com os anseios do eleitorado e em seu benefício, 

fazendo valer o máximo possível as suas opiniões. A diferença está no parâmetro do controle 

e na natureza das obrigações: se, no primeiro caso, o representante tem diante de si um 

ordenamento jurídico e um código de conduta (relativamente) objetivos pelos quais se 

pautar, no segundo caso há uma volatilidade e uma subjetividade maiores na própria 

verificação dos parâmetros, pois a vontade do eleitorado não vem explicitada para o 

representante na forma de um sistema de condições a serem observadas. Nem por isso, a 

obrigação dos representantes frente às opiniões do eleitorado é menor ou menos importante 

do que sua obrigação frente à lei47.      

Tendo em vista esses e outros problemas práticos a envolver a realização da 

representação política nas democracias contemporâneas, a academia especializada, 

especialmente na área da Ciência Política, tem se preocupado com assuntos correlatos que 

podem ajudar na compreensão do fenômeno e, mais do que isso, podem ser 

instrumentalizados para a avaliação e o aprimoramento de instituições representativas. Fala-

                                                      
47 “Políticos eleitos são responsáveis [accountable] perante os eleitores pelas suas ações políticas, 

independentemente de serem considerados transgressores de qualquer norma constitucional. O’Donnell usa o 

termo accountability ‘vertical’ para se referir à supervisão e sanções que os eleitores, a imprensa, as 

organizações não governamentais (ONG’s) e outras organizações da sociedade civil exercem sobre os agentes 

públicos. Para O’Donnell, a accountability vertical inclui tanto o julgamento político quanto as transgressões 

legais (a maior parte dos cidadãos vota com base em julgamentos políticos, não questões legais).” 

(MAINWARING, 2005, p. 12, tradução própria)  
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se muito, nesse contexto, em responsividade e accountability, temas que podem ser 

considerados desdobramentos da questão da responsabilidade política.  

 

1.3.1. O significado de responsividade e as formas de realizá-la  

 

A semelhança na formação das palavras “responsividade” e “responsabilidade” não 

é por acaso. Ambas têm em sua raiz a palavra “resposta” e relacionam-se, portanto, com 

algum tipo de retorno que deva ser dado a alguém diante de alguma pergunta ou exigência. 

A responsabilidade, porém, é um conceito mais complexo e mais mediato, que entra em ação 

em um segundo momento, quando a exigência de dar uma resposta de alguma forma deixou 

de ser cumprida. A responsividade, nesse sentido, pode ser entendida como um componente 

da responsabilidade e representa justamente esse primeiro momento, mais imediato, de 

exigência e cumprimento, pergunta e resposta, que antecede o mecanismo de 

responsabilização.  

 Assim, no contexto da representação política, a responsividade significa a 

capacidade dos representantes de apreenderem as necessidades, interesses e aspirações dos 

representados (ou seja, suas perguntas e exigências) e de darem respostas efetivas e 

adequadas a essa apreensão. Não é trivial o destaque dado à capacidade de percepção das 

exigências do eleitorado, pois, como dito anteriormente, há grande subjetividade envolvida 

nessa tarefa. Menos trivial ainda é a capacidade de responder a essas exigências, pois a 

tomada de decisão sobre qualquer matéria política sempre envolve um plexo de 

considerações a serem feitas e interesses a serem observados. Um bom representante, então, 

é aquele que consegue conciliar esses interesses, sem se descuidar de que, em última análise, 

é aos cidadãos que o elegeram que ele deve a maior obediência.  

Na abertura de sua clássica obra sobre o desenvolvimento e as condições de 

existência de uma democracia, Robert DAHL já menciona a importância da responsividade 

nesse tipo de regime político: “Eu parto do pressuposto de que uma característica chave da 

democracia é a contínua responsividade do governo em relação às preferências de seus 

cidadãos, considerados como politicamente iguais” (DAHL, 1971, p. 01, tradução própria). 

Para ele, tão importante é esse elemento que ele prefere “reservar o termo ‘democracia’ para 

um sistema político que tenha como uma de suas características a completa ou quase 

completa responsividade [do governo] para com todos seus cidadãos” (DAHL, 1971, p. 02, 

tradução própria). Por isso é que, considerando esse regime ideal como hipotético – já que, 

em seu entender, nenhum regime existente nos dias atuais é completamente responsivo –, o 
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autor utiliza o termo “poliarquia” para definir os sistemas que gozem de um grau 

relativamente alto de inclusividade (ou participação popular) e liberalização (ou 

possibilidade de contestação pública) (DAHL, 1971, p. 08), o que deve induzir a um grau 

igualmente alto de responsividade.  

Essa importância chave dada à responsividade vai ao encontro do que foi defendido 

acima, no sentido de que a responsabilidade (e, por consequência, também a responsividade 

que lhe é inerente) é um elemento constituinte da natureza da representação política, ao 

menos em um sistema que se pretenda democrático ou poliárquico. O que DAHL sustenta 

com esse argumento, que serve de pressuposto para a construção de todo o seu raciocínio, é 

que não basta a existência de eleições periódicas para que uma comunidade política se 

constitua como uma poliarquia, sendo essencial que os representantes tenham uma 

proximidade com os representados, conheçam suas necessidades e procurem atendê-las da 

melhor forma possível.  

Se a compreensão do significado da responsividade é relativamente simples, mais 

complexo é o estabelecimento de mecanismos para realizá-la. Para ficar ainda com DAHL, 

o autor enumera algumas oportunidades que devem ser conferidas igualmente a todos os 

cidadãos para que exista a desejada responsividade: (i) a oportunidade de formular suas 

preferências, (ii) a possibilidade de exprimir suas preferências para os concidadãos e para o 

governo, por meio de ação individual e coletiva e (iii) a possibilidade de que suas 

preferências influenciem igualmente a conduta do governo, o que implica que não haja 

discriminação em razão do conteúdo ou da fonte das preferências (DAHL, 1971, p. 02). 

Esses elementos são sem dúvida relevantes, mas ainda não constituem mecanismos capazes 

de induzir positivamente à responsividade – são, antes disso, condições sine qua non, 

necessárias, mas não suficientes à realização da responsividade.  

O ponto central para que a responsividade se torne uma característica concreta de 

qualquer regime democrático é a existência de institutos e instituições capazes de (i) revelar 

as opiniões, interesses e preferências de todos os setores do eleitorado, sem distinção, 

canalizando essa vontade política informal para meios formais de debate público, e (ii) 

sancionar, positiva ou negativamente, os representantes políticos conforme eles respondam 

ou não às exigências dos cidadãos.  

Quanto ao item (i), a responsividade está muito ligada com a inclusão de 

instrumentos da democracia semidireta no sistema representativo, o que permite que o povo 

seja ouvido materialmente quanto aos assuntos que fazem parte da agenda política, e não 

somente decida sobre quem devem ser os tomadores de decisão em seu lugar. Nesse 
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contexto, além dos clássicos instrumentos que já foram mencionados anteriormente 

(referendo e plebiscito), pode-se pensar em formas mais sofisticadas de participação popular, 

como as audiências públicas e a iniciativa popular de lei, existentes no sistema brasileiro 

mas ainda subutilizadas.  

Já no que diz respeito ao item (ii), a existência de mecanismos de premiação e 

punição ao representante, conforme ele seja ou não responsivo, funciona como um incentivo 

para que ele procure conhecer e atender às necessidades concretas de seus constituintes, 

dentro de suas competências e possibilidades institucionais. Partindo do pressuposto de que, 

via de regra, o comportamento racional de um político eleito é sempre aquele tendente a 

mantê-lo e, se possível, reconduzi-lo ao cargo48, a maior premiação que o sistema pode 

oferecer é a possibilidade de reeleição e a maior punição, como contraface da moeda, é a 

possibilidade de perda do mandato (ou de não reeleição).  

Esse raciocínio leva à conclusão de que a própria existência de eleições periódicas é 

um grande indutor da responsividade49; porém, como o jogo político é extremamente rápido 

e dinâmico, esse efeito secundário mostra-se realmente efetivo quando o espaço de tempo 

entre os pleitos não é muito longo (a exemplo do que ocorre na câmara baixa do Parlamento 

dos Estados Unidos da América, em que os deputados são submetidos a novas eleições a 

cada dois anos), sendo menor a capacidade das eleições de induzir comportamentos quanto 

maior for esse interregno.  

 

1.3.2. Accountability como contraface da moeda da responsividade   

 

Feitas essas considerações sobre a responsividade, cabe fazer alguns comentários 

sobre o conceito de accountability, que assim como a primeira também é um componente 

da responsabilidade. Se a responsividade é o elemento imediato, consistente na capacidade 

do representante de atender às demandas feitas pelos representados, a accountability está 

ligada ao segundo momento da responsabilidade, o momento da responsabilização 

                                                      
48 Essa premissa é assumida pela esmagadora maioria dos estudos acerca da relação entre os comportamentos 

de eleitores e eleitos. Ver, por todos, FEREJOHN, ao estipular as premissas do modelo de incentivos eleitorais 

que propõe: “Pressupõe-se que os detentores de cargos públicos desejam a reeleição a fim de se aproveitar dos 

privilégios do cargo, bem como de perseguir suas próprias ideias sobre políticas públicas. É esse desejo de 

reter o cargo, juntamente com a possibilidade de um monitoramento indireto por parte do eleitorado, que 

conduz aos efeitos de incentivos que observamos no modelo.” (FEREJOHN, 1986, p. 11-12, tradução própria) 
49 Assim leciona Jorge MIRANDA: “Com a democracia representativa, a eleição torna-se a peça essencial do 

sistema, torna-se a via de assegurar a coincidência da vontade dos governantes com a vontade do povo e a 

prossecução do interesse colectivo de harmonia com o titular deste, o povo. E ela tanto vai incidir sobre o 

futuro como sobre o passado, pelo juízo individualizado ou global de responsabilidade política que exprime 

sobre a acção dos governantes no período ou legislatura anterior.” (MIRANDA, 2007, p. 51) 
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propriamente dita, em que o representante terá que prestar contas da sua atuação e arcar com 

as consequências, boas e más, da avaliação feita por outros órgãos (o que decorre do clássico 

conceito de checks and balances) e, principalmente, pelos seus constituintes.    

Não há um termo na língua portuguesa que defina com exatidão a ideia passada pela 

accountability, que não é sinônimo de responsabilidade, mas, como dito, um de seus 

elementos. Andreas SCHEDLER (1999) define o conceito como uma técnica composta de 

três dimensões ou “três formas diferentes de prevenir e reparar o abuso de poder político. 

Ele [o conceito] implica submeter o poder à ameaça de sanções; obrigar que o poder seja 

exercido de forma transparente; e forçá-lo a justificar seus atos” (SCHEDLER, 1999, p. 14, 

tradução própria). Podemos, assim, conceituar a accountability como um conjunto de 

técnicas e mecanismos destinados a fazer com que os detentores de poder (especificamente 

o poder político, para os fins deste trabalho) informem os representados sobre as suas ações 

passadas e futuras (caráter informacional), justifiquem essas ações em termos racionais 

(caráter justificador) e sofram as consequências impostas a seus comportamentos (caráter 

sancionador) (SCHEDLER, 1999, p. 15).  

Explorando essas três dimensões, Pedro LOMBA conecta a accountability com o 

próprio princípio representativo, colocando aquela como uma condição para que este possa 

se realizar: 

O princípio representativo exige, em primeiro lugar, que o poder dos 

representantes seja consentido previamente pelos representados através de 

eleições ou através de outras formas de legitimação democrática. Em segundo 

lugar, a representação obriga a que os representantes se mantenham, 

continuamente, fiéis aos representados. A vontade daqueles que exercem o poder, 

sendo uma vontade formalmente separada da vontade dos representados, não 

pode, todavia, ser desligada destes últimos. Para garantir que a representação 

política não significa a criação de uma entidade irresponsável mas, pelo contrário, 

de um poder normativamente limitado, transparente e revogável, o esquema 

representativo obriga os representantes a estarem disponíveis para explicar e 

justificar cada uma das suas decisões e, no limite, para suportar as suas 

consequências. (LOMBA,  2008, p. 78) 
  

Em relação ao caráter sancionador da accountability, merece especial atenção o 

artigo “Delegative Democracy” publicado em 1994 por Guillermo O’DONNELL, em que 

cunhou as expressões “accountability vertical” e “accountability horizontal”. De forma 

bastante sucinta, O’DONNELL explica que a accountability vertical se verifica basicamente 

no momento das eleições, quando os representantes enfrentam diretamente os representados, 

que poderão ou não reelegê-los50. Já a accountability horizontal se dá com a 

                                                      
50 John KINGDON, em aprofundado estudo sobre a racionalidade das decisões tomadas por membros do 

congresso estadunidense, confere especial atenção a esse tipo de accountability: “O eleitorado também é o 

único ator do sistema político perante o qual o deputado é, em última análise, responsável [accountable]. A 
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responsabilização de agentes políticos perante instituições e poderes relativamente 

autônomos, que poderão deflagrar procedimentos fiscalizatórios e eventualmente impor 

sanções quando a atuação desses agentes for insatisfatória ou contrária a princípios 

republicanos. 

 Utilizando esses conceitos, o autor continua para fazer uma diferenciação entre 

democracias representativas e democracias delegativas, colocando o ponto central do 

argumento na força que as instituições políticas possuem em um e outro regime. As 

democracias delegativas seriam aquelas resultantes dos processos de transição de regimes 

autocráticos para democráticos ocorridos no final do século XX, aí incluído o Brasil, em que 

as dificuldades sociais e econômicas herdadas do antigo regime teriam impedido a criação 

de instituições fortes e efetivamente capazes de influenciar de maneira decisiva nos rumos 

da política. Nesse sentido, escreve O’DONNELL: 

Accountability vertical, juntamente com a liberdade de formar partidos e 

de tentar influenciar a opinião pública, existe tanto nas democracias 

representativas quanto nas delegativas. 

Mas a accountability horizontal, característica das democracias 

representativas, é extremamente fraca ou inexistente nas democracias delegativas. 

Além disso, uma vez que as instituições que tornam a accountabiilty horizontal 

efetiva são vistas pelos presidentes delegativos como embaraços desnecessários 

para sua “missão”, eles fazem vigorosos esforços para dificultar o 

desenvolvimento de tais instituições. (O’DONNEL, 1994, p. 61-62)  

 

Posteriormente, em 1997, o autor voltou ao tema no artigo “Horizontal 

Accountability and New Poliarquies”, desta feita definindo a accountability horizontal como 

“a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato 

dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a sanções 

                                                      
cada dois anos, os membros da Câmara dos Deputados [House of Representatives] devem enfrentar os eleitores 

em seus distritos, que determinarão se eles serão permitidos a continuarem em seus postos. Nenhum outro 

segmento do sistema possui o mesmo potencial para infligir sanções negativas como o eleitorado.” 

(KINGDON, 2007, p. 29, tradução própria). Sobre o funcionamento básico das eleições como mecanismo de 

accountability, explicam MANIN, PRZEWORSLI e STOKES: “Nas eleições, os partidos ou os candidatos se 

apresentam aos eleitores, informando-os acerca de suas intenções políticas [policy intentions]. 

Especificamente, eles falam aos eleitores quais políticas [policies] pretendem perseguir, para quais propósitos 

e com quais consequências. Uma vez eleitos, os candidatos vitoriosos escolhem políticas [policies], não 

necessariamente as mesmas anunciadas. Tendo observado os resultados dessas políticas [policies], os eleitores 

votam novamente.” (MANIN, PRZEWORSLI e STOKES, p. 30-31, 1999, tradução própria). No mesmo 

sentido, LOEWENSTEIN já alertara para o papel do eleitor no controle do poder: “Ao eleger determinados 

partidos ou pessoas que representam certo partido para a assembleia, e ao designar através destes intermediários 

os detentores de cargos governamentais, o eleitorado toma parte ativa no processo de poder. Por meio dessa 

ação, o eleitorado dá as diretrizes determinantes para as decisões políticas fundamentais que se tomarão no 

futuro. Com a reeleição para a assembleia de um partido majoritário ou de determinadas pessoas, o eleitorado 

confirma, a posteriori, a decisão política tomada anteriormente. Ao rechaçar a reeleição do partido majoritário 

ou de determinadas pessoas, o eleitorado exerce um controle político posterior.” (LOEWENSTEIN, 1986, p. 

327, tradução própria) 
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legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros agentes ou agências do 

Estado que possam ser qualificadas como delituosas” (O’DONNEL, 1998, p. 40). Nesse 

trabalho, O’DONNELL menciona que a sua preocupação em relacionar a accountability 

horizontal com as novas poliarquias (utilizando o termo cunhado por DAHL) é que, em 

geral, elas não a possuem.  

A constatação feita pelo autor em 1994, no sentido de que o Brasil não seria uma 

verdadeira democracia representativa em razão da ausência de accountability horizontal, não 

mais nos parece verdadeira após passados mais de vinte anos de amadurecimento 

constitucional e institucional. Deve-se ter em mente, porém, que os sistemas 

presidencialistas como o nosso não conhecem alguns mecanismos de controle que 

praticamente constituem os sistemas parlamentaristas (como a moção de desconfiança ou a 

dissolução do Parlamento)51, de forma que a responsabilização política dos eleitos realmente 

fica muito centrada no momento das eleições, que ocorrem somente a cada quatro anos (ou 

oito, no caso dos senadores). Esse atributo torna imprescindível a questão sobre a efetividade 

dos mecanismos disponíveis em nosso sistema, senão para a garantia da realização de uma 

representação política caracterizada pela accountability – pois, conforme o alerta feito por 

Hanna PITKIN, nem a melhor das instituições representativas é capaz de oferecer essa 

garantia52 –, ao menos para a indução de comportamentos responsáveis.  

Certo é que, sem um senso de dever dos representantes para com a máxima efetivação 

possível dos interesses dos representados, o que implica uma série de deveres correlatos – 

de ouvir o que os representados têm a dizer, de agir com transparência, de explicar e justificar 

seus atos, de submeter-se às sanções e acatar as decisões legitimamente tomadas por outros 

órgãos ou pelo próprio eleitorado –, não há que se falar em efetiva representação política. A 

assunção de um cargo político por meio do voto implica o reconhecimento de que o titular 

daquele cargo, em última análise, continua sendo o povo, nunca a pessoa que o ocupa 

temporariamente, tampouco o partido político que serviu de intermediador para o sucesso 

                                                      
51 “É inquestionável, como se disse, que a realização de eleições democráticas constitui um processo de 

responsabilização política dos governantes. Mas um regime político em que a eleição seja o único mecanismo 

de efectivação da responsabilidade política, conforme acontece em regra nos sistemas presidencialistas, é mais 

aleatório do que um regime no qual a responsabilidade política depende também de procedimentos 

institucionais.” (LOMBA, 2008)  
52 “Nenhum sistema institucional pode garantir a essência, a substância da representação. Tampouco devemos 

ser muito otimistas acerca da capacidade das instituições de produzir a conduta desejada; até mesmo da melhor 

das instituições representativas não se pode esperar que produza a representação magicamente, mecanicamente, 

sem ou apesar das crenças, atitudes e intenção das pessoas que operam o sistema.” (PITKIN, 1972, p. 239, 

tradução própria) 
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no pleito. Daí a conclusão de que a accountability não é apenas um elemento de controle da 

representação, mas sim um condicionante para que esta possa se concretizar.  

 

1.4. Construção de um conceito de representação política adequado e 

operacionalmente viável 

 

 Como conclusão da primeira parte deste trabalho, destinada a estabelecer 

fundamentos teóricos para a continuidade da explanação a ser feita nos próximos capítulos, 

resta sumariar os principais pontos do que foi dito até o momento, na tentativa de estabelecer 

um conceito de representação política que não seja puramente idealizado, mas que, pelo 

contrário, possa ser concretizado e utilizado como parâmetro para a averiguação do sucesso 

ou insucesso das instituições políticas representativas.  

Alguns pressupostos devem estar claros para que possa ser feita essa conceituação:  

 

(i) o povo, dentro e fora das instituições representativas, tem capacidade de 

ação política, o que decorre de sua natureza de animal dotado de logos e, 

como tal, de ente capaz de dialogar (ou seja, de construir argumentos 

racionais por meio da palavra comunicada) e de deliberar (é dizer, de tomar 

decisões em conjunto, precedidas do diálogo e do debate); 

(ii) para que a ação política do povo seja construtiva, porém, são necessários 

canais institucionais minimamente organizados, que possam limitar 

temporalmente o processo de deliberação e revestir as decisões daí 

resultantes do caráter formal necessário para que elas se tornem obrigatórias 

(é dizer, dotadas de juridicidade)53; 

(iii) a função do Parlamento, na qualidade de instituição representativa inserida 

nesse contexto de ação política deliberativa, é continuar os discursos 

iniciados nos meios informais, procurando sempre aprimorar a defesa das 

posições assumidas pelos representados através do uso de argumentos que 

possam ser universalizados e aceitos por todos como a melhor decisão; 

(iv) o representante tem algum grau de vinculação com os grupos e segmentos 

do eleitorado responsáveis pelo seu sucesso no pleito, o que implica a 

relativização da ideia romântica de que os eleitos, não importa qual sua 

origem, histórico, partido ou ideologia, devem realizar os interesses de uma 

                                                      
53 “Se os eleitores pudessem expressar livremente suas visões acerca de toda e qualquer questão política, o 

resultado seria mais provavelmente um caos de opiniões do que um consenso político. Procedimentos políticos, 

como regras para a realização de referendos ou para a eleição de representantes, assim como práticas como a 

divisão das legislaturas em comissões especializadas ou a transferência do fardo informacional das políticas 

públicas para experts, colocam limites no processo político, limites esses que permitem que as decisões sejam 

tomadas, até mesmo quando não há nenhum equilíbrio natural de preferências.” (IMMERGUT, 1998, p. 7, 

tradução própria).   
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nação homogênea e de que somente a representação dessa nação constituiria 

uma atividade efetivamente política; 

(v) a atribuição da confiança do representado para o representante por meio do 

voto periódico não significa uma transferência incondicional da faculdade 

de tomar decisões políticas, de modo que, mesmo durante o curso dos 

mandatos, o eleitorado preserva a capacidade de se expressar 

politicamente54, o que deve vir acompanhado de mecanismos institucionais 

destinados a canalizar essa expressão de vontade55. 

 

A adoção desses pressupostos permite que transitemos de um conceito formal de 

representação política, baseado na transferência do poder decisório, para um conceito 

material, preocupado com o conteúdo da representação. O conceito formal a que nos 

referimos é o de representação política como instrumento destinado a tornar possível o 

autogoverno em comunidades de grande extensão territorial e enorme contingente 

populacional. Já o conceito material que perfilhamos é o de representação política como 

mecanismo de realização responsável da democracia deliberativa, o que implica a contínua 

interação entre representantes e representados (componente de deliberação), o compromisso 

dos representantes com a construção das melhores soluções para o atendimento dos 

interesses dos representados (componente de responsividade) e a existência de instrumentos 

e instituições capazes de estimular a efetivação desse compromisso – e, em última análise, 

punir o seu descumprimento (componente de accountability).  

Concordamos com PITKIN quando ela afirma que o conceito de representação 

política fundado exclusivamente na ideia de autorização (como a noção desenvolvida por 

HOBBES) é insuficiente, por ser extremamente formal. Porém, parece-nos que a crítica da 

autora aos conceitos de representação fundados na accountability, que ela igualmente 

                                                      
54 Gomes CANOTILHO assim descreve a preocupação da Constituição de Portugal com o aspecto participativo 

da democracia, o que tem um importante significado para a preservação da liberdade e da autodeterminação 

dos cidadãos: “Afastando-se das concepções restritivas de democracia, a Constituição alicerçou a dimensão 

participativa como outra componente essencial da democracia. As premissas antropológico-políticas da 

participação são conhecidas: o homem só se transforma em homem através da autodeterminação e a 

autodeterminação reside primariamente na participação política (...). Entre o conceito de democracia reduzida 

a um processo de representação e o conceito de democracia como optimização de participação, a Lei 

Fundamento ‘apostou’ num conceito ‘complexo-normativo’, traduzido numa relação dialéctica (mas também 

integradora) dos dois elementos – representativo e participativo” (CANOTILHO, 2003, p. 289). 
55 Nadia URBINATI também destaca a insuficiência do voto periódico para que se possa falar em verdadeira 

representação política: “(...) embora a autorização eleitoral seja essencial para se determinar os limites e a 

responsabilidade do poder político, ela não nos diz muito a respeito da verdadeira natureza da política 

representativa em uma sociedade democrática. As eleições ‘engendram’ a representação, mas não ‘engendram’ 

os representantes. No mínimo, elas produzem um governo responsável e limitado, mas não um governo 

representativo” (URBINATI, 2006, p. 193). 
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considera formalistas56, peca por desconsiderar que a accountability é apenas uma face da 

moeda da responsabilidade, sendo que na outra face está a responsividade, que lhe é 

inseparável. Não é demais destacar que a filósofa coloca a responsividade no cerne de sua 

compreensão da representação política, como se percebe do seguinte trecho: 

 

Um governo representativo deve não apenas estar no controle, não apenas 

promover o interesse público, mas também deve ser responsivo [responsive] 

perante o povo. Essa noção está intimamente relacionada com a visão da 

representação como uma atividade substancial. Pois, em um governo 

representativo, os governados devem ser capazes de ação e de julgamento, capazes 

de iniciar a atividade governativa, para que o governo possa ser concebido como 

responsivo [responding] a eles. (...) um governo representativo requer que existam 

mecanismos para a expressão dos desejos dos representados e que o governo 

responda a esses desejos, a não ser que existam boas razões para o contrário. 

(PITKIN, 1972, p. 232-233, tradução própria) 

 

Assim, preenchida pelas noções de responsividade e accountability, a 

responsabilidade entra no âmago da representação política, deixando de lhe ser acidental 

para se tornar parte essencial de seu conceito. O sucesso das instituições representativas, a 

partir dessa concepção, será medido por sua capacidade de estimular a democracia 

deliberativa – o que pressupõe um nível de participação popular que vai além da mera 

possibilidade de eleição de representantes – e de incentivar os representantes a buscarem 

conhecer e realizar os interesses dos representados durante todo o curso do mandato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
56 PITKIN engloba tanto as teorias embasadas na autorização, quanto aquelas embasadas na accountability em 

uma categoria por ela chamada de “visões formalistas” da representação política: “Onde um grupo define o 

representante como alguém que foi eleito (autorizado), o outro o define como alguém sujeito às eleições 

(responsável). Onde um vê a representação como algo que tem um determinado início, o outro a vê como algo 

que tem um determinado fim. Nenhum dos dois dizem qualquer coisa sobre o que acontece durante a 

representação, sobre como o representante deve agir ou o que é esperado que ele faça, sobre como se pode 

dizer se ele representou bem ou mal. Tais questões sequer fazem sentido nos termos das definições formalistas 

como as visões da representação e da accountability.” (PITKIN, 1972, p. 58, tradução própria) 
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SEGUNDA PARTE: O ESTADO DA ARTE 

 

A primeira parte deste trabalho foi dedicada ao estabelecimento de pressupostos 

teóricos para, a um só tempo, fundamentar as conclusões que serão construídas a partir daqui 

e justificar a escolha do tema. Objetivou-se demonstrar que o tema da responsabilidade não 

é incidental à representação política, mas é constituinte do cerne deste conceito, o que vai 

de encontro a uma série de noções sobre representação fundadas na tradição hobbesiana. 

Objetivou-se, ainda, colocar em xeque a dicotomia criada em torno das ideias de mandato 

imperativo versus mandato representativo, que em verdade simplificam demasiadamente um 

fenômeno complexo e não são capazes de traduzir a dinâmica e as diversas facetas da relação 

entre representantes e representados. Por fim, objetivou-se esclarecer que a adoção de 

comportamentos responsáveis (assim compreendidos os comportamentos responsivos e os 

voltados à realização da accountability) por parte dos representantes depende da existência 

de mecanismos institucionais capazes de incentivar e, mais do que isso, induzir esse tipo de 

comportamento. 

Sobre esse último ponto, é importante observar que as instituições, embora não sejam 

capazes de determinar comportamentos políticos – afinal, o substrato da política continua 

sendo a ação humana, que sempre terá suas vicissitudes e idiossincrasias –, são capazes de 

estruturar as escolhas possíveis dentro de certo contexto e de tornar previsíveis as 

consequências de determinada conduta, de modo a induzir a escolha de um curso de ação 

para o atingimento de resultados considerados desejáveis57. Nesse sentido, muito na linha 

do que defendem as escolas neoinstitucionalistas das ciências sociais58, as instituições não 

são neutras, mas, pelo contrário, podem ser configuradas para favorecer certas tendências ou 

vieses, em uma contínua relação de troca e influências mútuas entre comportamento humano 

e instituições.     

                                                      
57 Sobre a questão do efeito das instituições, é elucidativa a visão de Ellen M. IMMERGUT: “Isso não significa 

que as instituições ressocializem radicalmente os cidadãos, numa espécie de nova versão do determinismo 

social, ou que as normas ditem aos atores qual deveria ser o seu comportamento. Além disso, até mesmo 

quando os indivíduos adotam novas identidades coletivas, eles não perdem sua habilidade de perceber conflitos 

entre sua identidade e interesses enquanto indivíduos e seu compromisso com a coletividade. Ao invés disso, 

as instituições – sejam elas regras formais da arena política, canais de comunicação, códigos linguísticos ou a 

lógica de situações estratégicas – funcionam como filtros que favorecem seletivamente determinadas 

interpretações, tanto dos objetivos que os atores políticos ambicionam, quanto das melhores maneiras de atingir 

esses fins.” (IMMERGUT, 1998, p. 20, tradução própria). 
58 Sobre as três escolas do neoinstitucionalismo social, nomeadamente o neoinstitucionalismo histórico, o 

neoinstitucionalismo sociológico (ou organizacional) e o neoinstitucionalismo da escolha racional, ver: 

IMMERGUT, 1998; HALL e TAYLOR, 1996). 
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A continuação do trabalho, assim, partirá do pressuposto de que “instituições 

políticas podem ser retrabalhadas para funcionar mais corretamente e as decisões políticas 

feitas no seio dessas instituições podem alterar as instituições sociais, para assim produzir 

melhores cidadãos” (IMMERGUT, 1998, p. 9, tradução livre). O instituto com o qual nos 

preocuparemos aqui é a perda de mandato parlamentar, o que se justifica em razão da 

constatação, feita no primeiro capítulo, de que a maior punição para comportamentos não 

responsivos por parte dos representantes eleitos é a interrupção forçada do mandato, já que 

a racionalidade desses agentes públicos se fundamenta basicamente no desejo de 

manutenção do cargo59. Assim, procuraremos avaliar se os instrumentos de 

responsabilização de parlamentares hoje existentes no ordenamento constitucional brasileiro 

são capazes de induzir uma representação política efetiva, entendida esta, conforme 

formulado ao final do capítulo anterior, como mecanismo de realização responsável da 

democracia deliberativa.    

Para que possamos prosseguir na análise dos instrumentos de perda de mandato 

parlamentar, faz-se necessário um exame, ainda que breve, da natureza desses mecanismos 

de responsabilização, tendo em vista (a) o tipo de critério utilizado como parâmetro para a 

avaliação do comportamento do representante, (b) a qualidade dos sujeitos participantes da 

relação de responsabilidade60 e (c) as características da decisão sancionatória. Assim, para 

fins de organização do raciocínio a ser desenvolvido nesta segunda parte, os instrumentos 

de perda de mandato parlamentar serão classificados em (i) hipóteses de responsabilização 

jurídica e (ii) hipóteses de responsabilização política61, conforme as seguintes 

características: 

                                                      
59 Cf. nota 48. 
60 Para a compreensão da ideia de responsabilidade como relação ou, mais acuradamente, como processo 

relacional, em que há uma contínua interação entre sujeito responsável e sujeito responsabilizador, ver a obra 

de Pedro LOMBA, especialmente o seguinte trecho: “O processo de responsabilidade constitui um circuito 

político-jurídico de apreciação e valoração de condutas políticas assente sobre dois elementos estruturais: um, 

estático, é a particular relação (ou relações constitucionais) que liga os sujeitos responsáveis e 

responsabilizador; outro, dinâmico, corresponde ao feixe de obrigações jurídicas concretas de actuação que 

podem recair sobre o sujeito responsável, em função das circunstâncias dos factos políticos que provocaram o 

dever de responder. Essas obrigações de conduta resultarão da aplicação de esquemas mais ou menos 

procedimentalizados que garantem ao sujeito responsabilizador um poder de acção sobre o sujeito responsável. 

A ideia de processo permite ainda dar a importância necessária à dimensão institucional e convencional que 

atravessa a responsabilidade política.” (LOMBA, 2008, p. 106). 
61 Não adotaremos, neste trabalho, a distinção feita por José Afonso da SILVA entre hipóteses de extinção e 

hipóteses de cassação de mandato parlamentar, assim definidas pelo autor: “Cassação ‘é a decretação da perda 

do mandato, por ter o seu titular incorrido em falta funcional, definida em lei e punida com esta sanção’. 

Extinção do mandato é o perecimento do mandato pela ocorrência de fato ou ato que torna automaticamente 

inexistente a investidura, tais como a morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número de sessões 

expressamente fixado (desinteresse, que a Constituição eleva à condição de renúncia), perda ou suspensão dos 

direitos políticos.” (SILVA, 2013, p. 542). Embora essa distinção seja adotada sem grandes questionamentos 

por boa parte da literatura de direito constitucional, entendemos inadequada a afirmação de que, em 
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(i)  Responsabilização jurídica 

(i.a)  Natureza do critério: o parâmetro para a avaliação da conduta do 

representante é a norma jurídica positiva – a Constituição Federal, leis 

(geralmente de cunho criminal, administrativo ou eleitoral), decretos, 

regulamentos; trata-se de critério mais claro e mais objetivo do que os 

parâmetros existentes na responsabilidade política, do que também decorre 

maior previsibilidade e vinculatividade na aplicação das sanções; 

(i.b)  Qualidade do sujeito responsabilizador: o sujeito responsabilizador é 

normalmente um órgão técnico que tem como missão essencial a aplicação 

da lei ao caso concreto ou, ainda, a aplicação da sanção em caso de 

desobediência ao comando legal; é, na maior parte das vezes, um órgão 

componente do Poder Judiciário e, como tal, dotado de jurisdição; sem 

prejuízo, eventualmente um órgão político pode atuar como sujeito 

responsabilizador na responsabilização jurídica, porém nesse caso não 

estará exercendo sua função típica;  

(i.c)  Característica da decisão: a sanção é aplicada de forma quase automática ou 

quase vinculada, por meio de uma operação de interpretação do parâmetro 

de controle que deixa pouco espaço para aspectos volitivos62.  

 

(ii)  Responsabilização política  

(ii.a)  Natureza do critério: o parâmetro para a avaliação da conduta do 

representante é muito menos objetivo, entrando em jogo questões éticas e 

morais que vão muito além do que determina o ordenamento jurídico 

positivo; o critério pode ser a vontade do eleitorado, o preenchimento das 

expectativas dos representados, a competência do representante ou a 

dignidade de seu comportamento;  

(ii.b)  Qualidade do sujeito responsabilizador: o sujeito responsabilizador é um 

órgão político por natureza (como o parlamento), que tem menor 

compromisso com a técnica e cujos parâmetros normativos de atuação são 

essencialmente procedimentais, não materiais;  

                                                      
determinadas hipóteses, haveria um perecimento do mandato independentemente de uma atuação positiva do 

órgão responsabilizador. Essa interpretação, levada às últimas consequências, tornaria dispensável a atuação 

das Casas Parlamentares prevista no art. 55, §3º da Constituição Federal, podendo sua vontade ser substituída 

por algum órgão do Poder Judiciário ou, ainda, por outro órgão administrativo, o que não consideramos 

adequado.   
62 Conforme a clássica lição de KELSEN, a aplicação das normas de direito positivo sempre dará margem, em 

maior ou menor grau, para apreciações de caráter voluntarista, pois a norma não dita a única resposta certa 

para o caso concreto, mas apenas estabelece uma “moldura” dentro da qual todas as soluções podem ser 

consideradas conformes ao direito: “A norma do escalão superior não pode vincular em todas as direções (sob 

todos os aspectos) o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior ora menor, 

de livre apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção 

normativa ou de execução que a aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato.” 

(KELSEN, 211, p. 388). Assim, por mais objetivo que seja o parâmetro de controle, o ato de responsabilização 

sempre terá espaço para alguma discricionariedade (não sendo, assim, absolutamente vinculado), pois a 

interpretação das normas jurídicas não é uma operação puramente cognitiva, mas pressupõe também um ato 

de vontade.   
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(ii.c)  Característica da decisão: a sanção é aplicada levando em consideração 

apreciações relativas à oportunidade e conveniência; assim, a decisão por 

aplicar ou não a sanção é mais flexível, mais discricionária e mais afetada 

por elementos volitivos.     

 

Explicitados os critérios distintivos da responsabilização jurídica e da 

responsabilização política de parlamentares, cabe-nos agora categorizar as hipóteses de 

perda de mandato parlamentar previstas no art. 55 da Constituição Federal, que tem a 

seguinte redação: 

 

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 

ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 

regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 

Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara 

dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante 

provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso 

Nacional, assegurada ampla defesa.  

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da 

Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, 

ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla 

defesa. 

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à 

perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 

deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. 

 

Como visto acima, um dos critérios para distinguir a natureza da responsabilização é 

o órgão que a implementa. A decisão de impor uma sanção de perda do cargo, quando 

tomada por um órgão técnico que tem vocação para o exercício de atividades jurisdicionais, 

configurará muito provavelmente uma responsabilização jurídica – embora esse não seja o 

único critério a ser observado. De outro lado, a decisão tomada por um órgão que 

ordinariamente exerce funções políticas terá ela também, em princípio, natureza política, 

podendo essa natureza ser de maior ou menor intensidade a depender do grau de objetividade 

e vinculatividade das normas que estão sendo aplicadas.  

Esse critério orgânico será nosso ponto de partida para a categorização das hipóteses 

acima elencadas. Perceba-se que, no sistema adotado pela Constituição Federal, a última 
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palavra sobre a perda do mandato será sempre da Casa a que pertence o Parlamentar, o que 

é um corolário da autonomia do Poder Legislativo em face dos outros poderes da República. 

Porém, ainda que seja sempre do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados a prerrogativa 

de destituir do cargo o seu membro, há uma distinção substancial entre o tipo e a extensão 

da atuação da Casa Legislativa conforme ela tenha competência para decidir sobre a perda 

do mandato ou unicamente para declarar a ocorrência dessa grave sanção. A distinção é feita 

pela própria Constituição Federal, nos §§ 2o e 3o acima transcritos: a decisão sobre a perda 

de mandato se dará nas hipóteses de (i) infração das proibições estabelecidas no art. 54 da 

Constituição Federal, (ii) procedimento incompatível com o decoro parlamentar e (iii) 

condenação em sentença criminal transitada em julgado; já a declaração dar-se-á nos casos 

de (iv) não comparecimento à terça parte das sessões ordinárias da Casa, (v) perda e 

suspensão dos direitos políticos e (vi) decretação da perda do mandato pela Justiça Eleitoral, 

nos casos previstos na Constituição.  

O sentido dessa distinção é permitir que, em alguns casos que a Constituição Federal 

elegeu como assuntos interna corporis, os pares do parlamentar que está com o mandato em 

jogo possam tomar uma decisão fundada em critérios de conveniência e oportunidade, 

levando em conta ainda outros tipos de parâmetros (políticos, morais e/ou éticos) que não os 

estritamente jurídicos, sem que isso afete a legitimidade da decisão. Diversamente, quando 

o constituinte conferiu às Casas Legislativas apenas a competência para declarar a perda, 

quis que os pares estivessem vinculados por uma decisão tomada anteriormente por outro 

órgão ou, ainda, pelo reconhecimento de uma situação objetiva de fácil aferição (como é o 

caso do não comparecimento a um número mínimo de sessões).  

Dito isso, nos próximos capítulos trataremos pontualmente das hipóteses de perda de 

mandato parlamentar por responsabilização política e responsabilização jurídica, assim 

compreendidas, respectivamente, aquelas elencadas no §2o do art. 55 da Constituição 

Federal (em que a Casa Legislativa tem o poder de decidir sobre a destituição do cargo) e no 

§3º do mesmo artigo (em que a Casa Legislativa possui competência apenas para declarar a 

perda do mandato). A escolha desse critério é feita para fins didáticos e de organização do 

argumento, sem prejuízo de que, em cada ponto, se faça uma análise mais aprofundada sobre 

as características da decisão e a eventual influência de elementos ou critérios de natureza 

distinta.     
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2. PERDA DE MANDATO COMO RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA 

DE PARLAMENTARES: OS INCISOS I, II E VI DO ART. 55 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
Adentrando no tema central do trabalho, iniciaremos pela análise dos casos em que 

a Constituição Federal conferiu às Casas parlamentares a competência para decidir sobre a 

perda do mandato dos representantes. Abordaremos, assim, a infração às incompatibilidades 

parlamentares (art. 55, inciso I, CRFB), o procedimento incompatível com o decoro 

parlamentar (art. 55, inciso II, CRFB) e a condenação criminal transitada em julgado (art. 

55, inciso VI, CRFB), levantando os principais questionamentos que surgem em cada uma 

dessas hipóteses.  

 

2.1. Infração às proibições do art. 54: incompatibilidades parlamentares 

 

A primeira hipótese de perda de mandato parlamentar trazida pela Constituição 

Federal que, quando implementada, pode ser – em princípio – considerada uma hipótese de 

responsabilização política é a infração às proibições estabelecidas no art. 54 do mesmo 

diploma, in verbis: 

 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 

empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior; 

II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 

função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades 

referidas no inciso I, “a”; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere 

o inciso I, “a”; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 

Esse dispositivo incluiu na ordem constitucional inaugurada com a Constituição de 

1988, da mesma forma como fizeram todas as Constituição anteriores desde a primeira Carta 

republicana, as chamadas incompatibilidades parlamentares, consistentes em proibições da 

atuação do parlamentar em determinados cargos ou funções, ou ainda da manutenção de 
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relações negociais e profissionais com determinadas entidades. Grande parte dos regimes 

representativos contemporâneos possuem previsão de incompatibilidades desse tipo, como 

destaca Michel AMELLER em seu impressionante estudo comparativo das instituições 

representativas de cinquenta países (AMELLER, 1966). A par das diferenças e 

especificidades de cada país, em todos eles o regime das incompatibilidades parlamentares 

visa “libertar os parlamentares da dependência na qual podem se encontrar em face dos 

poderes públicos ou, se for o caso, dos interesses privados” (AMELLER, 1966, p. 72, 

tradução livre). Assim como no caso das inelegibilidades, diz o autor, as incompatibilidades 

se destinam a “suprimir toda a dependência dos eleitos em relação às diversas forças que 

possam exercer pressão sobre eles, sejam essas forças emanadas do poder executivo ou dos 

interesses privados” (AMELLER, 1966, p. 48, tradução livre). 

O art. 54 da Constituição Federal, lido em conjunto com o art. 55, inciso I, deixa 

transparecer um claro objetivo de induzir comportamentos por meio de instituições, 

constituindo um típico exemplo das categorias tão estudadas pelas escolas 

neoinstitucionalistas antes comentadas. Por exemplo, pretende-se evitar o tráfico de 

influência e o abuso do poder para favorecer entidades que ou façam parte da Administração 

Pública, direta ou indireta, ou com ela mantenham relação negocial (caso das 

concessionárias de serviço público e das empresas que gozem de favor decorrente de 

contrato firmado com pessoa jurídica de direito público). Para tanto, entendendo que não 

bastariam recomendações para que eventuais relacionamentos com essas entidades sejam 

mantidos com lisura, transparência e seguindo princípios éticos decorrentes da confiança 

depositada pelos eleitores, preferiu o constituinte desde logo proibir o relacionamento, 

perfectibilizando a proibição com o estabelecimento da sanção de perda do cargo.  

A teleologia dessa norma (art. 55, inciso I c/c art. 54, CF), assim, é a independência 

e proteção da dignidade institucional do cargo parlamentar; o meio escolhido para tanto é a 

limitação da liberdade profissional e negocial do membro de qualquer das Casas 

Legislativas. A ideia subjacente é a de que o exercício de um cargo dessa estatura exige do 

representante a renúncia à realização de outras atividades que não se coadunam com a 

dedicação e o comprometimento necessários para a defesa do interesse público e dos 

interesses dos eleitores. A norma se relaciona com um desejo de efetivação da 

accountability, especialmente em suas facetas de prestação de contas e justificativa de ações, 

uma vez que o comportamento do representante deve ser sempre justificável em face da 

busca pela realização dos melhores interesses dos cidadãos, e não dos interesses de 

determinadas entidades privadas com as quais o parlamentar mantenha algum tipo de 
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relacionamento, ou ainda de entidades públicas que possam comprometer a autonomia do 

exercício da função parlamentar.  

Talvez mais interessante do que analisar minuciosamente cada uma das proibições 

incluídas no art. 54 acima transcritos seja tratar de uma exceção permitida pela Constituição 

Federal: embora os parlamentares estejam proibidos, desde a posse, de “ocupar cargo ou 

função de que sejam demissíveis ‘ad nutum’” em qualquer pessoa jurídica de direito público 

(art. 54, inciso II, letra “b”, CRFB) e de “ser titulares de mais de um cargo ou mandato 

público eletivo” (art. 54, inciso II, letra “d”, CRFB), essas proibições não se estendem à 

investidura em “cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 

Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão 

diplomática temporária” (art. 56, inciso I, CRFB). São os chamados “altos cargos” do Poder 

Executivo que, pelo modelo instituído pela Constituição de 1988, podem ser exercidos 

independentemente da perda do mandato parlamentar, bastando que o deputado ou senador 

se licencie temporariamente da função (art. 56, §1º, CRFB). 

Essa previsão é, no mínimo, curiosa porque inclui no nosso regime presidencialista 

um instrumento característico dos sistemas parlamentaristas, em que não existe 

propriamente uma separação de poderes entre executivo e legislativo mas, pelo contrário, 

uma coordenação de funções em que os eleitos para o parlamento são responsáveis pela 

formação do governo. Em vista disso, é natural que os parlamentares sejam chamados a 

compor os ministérios, sem que isso implique qualquer comprometimento à permanência no 

cargo legislativo. Já nos sistemas presidencialistas, caracterizados – pelo menos em tese – 

por uma maior autonomia entre os poderes, parece ser um contrassenso a possibilidade de 

que uma pessoa eleita pelo voto popular para compor o Poder Legislativo esteja permitida a 

exercer um cargo no Poder Executivo sem que isso prejudique sua condição de 

parlamentar63, podendo inclusive voltar para a Casa Parlamentar a que pertence para 

participar de votações específicas de interesse do governo.  

                                                      
63 No caso brasileiro, isso é ainda mais gravoso em se tratando dos senadores pois, quando licenciados para 

exercer um cargo no Poder Executivo, sua cadeira é assumida pelo suplente que compõe a chapa, que na grande 

maioria das vezes não foi sequer apresentado aos eleitores. Concordamos, assim, com a crítica feita por Lenio 

Luis STRECK e outros: “Quanto à figura do suplente, na especificidade de ‘suplente de senador’, não se deve 

deixar de apontar a sua incompatibilidade com o modelo de democracia representativa exigida pela 

Constituição Brasileira. Ora, como justificar que sejam automaticamente eleitos, com o Senador, dois suplentes 

que não tenham sido também escolhidos por votação popular? Como se tornou usual, durante as campanhas 

eleitorais, os suplentes sequer são apresentados à população, não participam da campanha eleitora. Eleito o 

Senador, os dois suplentes com ele inscritos simplesmente são também eleitos. Dessa forma, entende-se que, 

em respeito ao princípio da Democracia, que (sic) os suplentes também deveriam ser apresentados, 

necessariamente, à população, participando da campanha eleitoral, até para que os eleitores possam aquilatar 
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A anomalia criada por esse dispositivo, se considerada a natureza do sistema 

presidencialista em face do parlamentarista, fica clara no seguinte trecho de AMELLER : 

“Além disso, nesse contexto, é a questão do acúmulo entre funções 

parlamentares e funções ministeriais que apresenta o maior interesse. Ela 

ultrapassa o problema das incompatibilidades propriamente dito para incluir-se na 

teoria constitucional, porque ela coloca em questão a natureza dos regimes 

políticos. 

A incompatibilidade entre funções ministeriais e parlamentares é, de fato, 

a regra nos regimes que se reclamam regimes de separação dos poderes. Ela 

constitui de toda forma um dos aspectos mais característicos dos regimes 

presidencialistas, como aqueles dos Estados Unidos, Filipinas, Argentina, Chile e 

Paquistão. (...) 

Pelo contrário, a regra da incompatibilidade é, em princípio, estranha ao 

espírito do regime parlamentarista, cuja existência é vinculada a uma estreita 

colaboração entre os poderes: daí resulta que o acúmulo entre as duas funções é 

não somente autorizado, como desejável, para estabelecer os laços estreitos entre 

as assembleias e o governo.” (AMELLER, 1966, p. 76, tradução livre) 

 

Essa possibilidade de cumulação de cargos parlamentares com altos cargos do Poder 

Executivo, além de gerar estranheza em virtude da inclusão de elemento típico de sistemas 

parlamentaristas em nosso regime presidencialista, causa uma série de dificuldades 

decorrentes da submissão do parlamentar afastado a dois regimes de responsabilização – o 

próprio do estatuto dos parlamentares, que está sendo estudado neste trabalho, e aquele dos 

crimes de responsabilidade, instituído (no caso dos Ministros de Estado) pela Lei nº 

1.079/50. Além disso, o constituinte de 1988 parece ter feito pouco caso da vontade do 

eleitor ao permitir que o representante por ele eleito para o exercício de um cargo legislativo 

possa afastar-se para exercer função de natureza diversa, não eletiva, de confiança do Chefe 

do Poder Executivo. Sobre esse tema voltaremos ainda ao final deste capítulo, ao tratar de 

um relevante precedente do Supremo Tribunal Federal, bem como no último capítulo do 

trabalho.   

Saindo do âmbito da exceção e voltando para a análise das proibições, outro ponto 

que se afigura injustificado no desenho criado pela Constituição Federal é a possibilidade de 

que a Casa Parlamentar exerça um juízo de conveniência e oportunidade – é dizer, um juízo 

de discricionariedade política – no momento da decisão sobre a perda ou não do mandato do 

deputado ou senador que venha a infringir a regra das incompatibilidades posta no art. 54. 

Como se falou no início da segunda parte deste trabalho, a natureza do órgão competente 

para a tomada da decisão sobre a perda do cargo não é o único critério para a classificação 

                                                      
se eles compartilham da ideologia defendida pelo candidato a Senador.” (CANOTILHO, MENDES, SARLET 

e STRECK, 2013, p. 1085) 
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das hipóteses previstas no art. 55 como casos de responsabilização política ou jurídica. Deve-

se avaliar também o grau de vinculatividade da norma que está em exame e a existência ou 

não de um espaço para a decisão sobre sua aplicação, uma vez configurada a hipótese fática 

nela prevista. A existência desse espaço interpretativo será tanto menor quanto mais clara e 

objetiva for a norma em questão, o que é um cânone básico de hermenêutica jurídica64. 

Assim, nas hipóteses de que estamos tratando, não parece ser adequado que a Casa 

Parlamentar possa decidir, por conveniência política, se o seu membro perderá ou não o 

mandato quando incorrer em alguma das proibições listadas no art. 54 da Constituição. Note-

se que as hipóteses são bastante objetivas e de fácil aferição – firmar contrato, ser 

proprietário de determinadas empresas, assumir cargo ou função pública  –, de modo que 

não há maiores dificuldades na constatação de ter havido ou não infração à regra das 

incompatibilidades. Poder-se-ia argumentar que o objetivo de conferir à Casa Parlamentar a 

competência para decidir sobre a perda de mandato nessas hipóteses, e não apenas declará-

la, seria permitir que os pares façam uma análise sobre a teleologia da norma – preservação 

da independência do mandato –, decidindo em cada caso se o comportamento do parlamentar 

representou ou não uma violação a esse objetivo maior – e aplicando a sanção de perda de 

mandato apenas quando esse questionamento tenha resposta afirmativa. Essa liberdade, 

porém, não parece ter sido conferida pelo art. 54, que é muito claro ao estabelecer que os 

deputados e senadores não poderão exercer determinadas atividades desde a posse ou a 

diplomação. 

Disso se conclui que, embora a Constituição Federal tenha incluído a hipótese de 

perda de mandato por incursão nas incompatibilidades parlamentares dentre os casos em que 

a casa respectiva terá competência para decidir sobre a perda, não se trata de verdadeira 

hipótese de responsabilização política, mas sim de caso de responsabilização jurídica, em 

que a decisão da casa é significativamente vinculada pelo texto da norma. Não se vislumbra 

necessidade de modificação do texto constitucional, pois de toda forma a casa deverá tomar 

uma decisão sobre a ocorrência ou não de uma das hipóteses listadas no art. 54, o que 

                                                      
64 Conforme a lição de ALVES, a definição da norma jurídica engendra sempre um ato de vontade (elemento 

da decisão), mas essa vontade é limitada por uma operação prévia de cognição (elemento da interpretação 

lógica), que determina os sentidos possíveis dentre os quais o intérprete poderá escolher: “Na expressão 

daquela variedade de sentidos, temos o campo da lógica das normas, isto é, da lógica que nos permite reunir 

sob a unidade do texto literal uma multiplicidade de sentidos que são candidatos a ser uma norma efetiva. 

Depois dessa exploração hermenêutica dos possíveis sentidos é que se impõe o exercício da vontade, a decisão 

da autoridade normativa (autoridade autêntica) de erigir um dos sentidos como norma jurídica vinculante. 

Portanto, a norma jurídica é, a um só tempo, o produto da interpretação lógica de um texto normativo – 

buscando-lhe os possíveis sentidos – e da decisão do poder autêntico (autoridade ou órgão jurídico) pela qual 

se escolhe um dos sentidos logicamente possíveis, integrantes do quadro proposicional representado pelo texto 

normativo-literal da lei jurídica.” (ALVES, 2005, p. 177-178) 
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dependerá da valoração das provas produzidas no processo. No entanto, uma vez constatado 

que o parlamentar incorreu em uma das proibições, a casa não terá alternativa senão decretar 

a perda do cargo. Decisão diversa representaria violação da Constituição Federal, o que 

poderia sujeitar a Casa à sindicabilidade judicial. 

 

2.2. Procedimento incompatível com o decoro parlamentar 

 

A segunda hipótese de perda de mandato por responsabilização política – em que a 

Casa parlamentar tem competência para decidir sobre a perda de mandato, não meramente 

declará-la – é a adoção de comportamento incompatível com o decoro parlamentar. Esse é, 

sem dúvida, o caso que mais tipicamente representa uma punição de natureza política, posto 

que os parâmetros para aferição da falta de decoro são significativamente genéricos e 

permitem um grau relativamente alto de discricionariedade aos agentes responsáveis pela 

tomada de decisão.  

O Dicionário Houaiss da língua portuguesa define o termo “decoro” como 

“acatamento das normas morais; dignidade, honradez, pundonor” e “postura requerida para 

exercer qualquer cargo ou função, pública ou não”. Especificamente sobre o decoro 

parlamentar, define como “postura exigida de parlamentar no exercício de seu mandato” 

(HOUAISS, 2001, p. 922). Dessas definições, já é possível perceber que há um forte 

elemento ético envolvido na aferição do decoro parlamentar (ou de sua falta), deixando 

transparecer uma preocupação com a observância de padrões de comportamento que são 

esperados de alguém que, mais do que titular de um cargo público qualquer, é titular de um 

cargo representativo para o qual foi eleito com o objetivo de defender, na arena pública, as 

opiniões e interesses de seus eleitores.   

A hipótese de perda de mandato parlamentar por quebra de decoro é uma das mais 

difundidas nos regimes representativos contemporâneos, existindo em diversos 

ordenamentos constitucionais previsões similares à do nosso art. 55, inciso II.65 Em comum, 

                                                      
65 Sobre o poder dos Parlamentos de expulsar seus membros por conduta considerada indecorosa, assim relata 

Eduardo Fortunato BIM: “Tal poder não é uma exclusividade brasileira. Com maior ou menor diferença, outras 

Constituições também o preveem. Por exemplo, na Constituição norte-americana (art. I, seção 5, cláusula 2), 

o comportamento incompatível com o decoro parlamentar é chamado de comportamento desregrado – 

disorderly behaviour; na Constituição argentina (1994), o artigo 66 fala em desordem de conducta; a 

Constituição Finlandesa (seção 28) preceitua negligência essencial e reiterada (essentially and repeatedly 

neglects) de seus deveres como parlamentar ou por acusação que demonstre a ausência de confiança e respeito 

necessários às funções inerentes ao cargo (‘If the offence is such that the accused does not command the trust 

and respect necessary for the office of a Representative’)” (BIM, 2006, p. 75) 
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todas essas previsões se destinam a proteger a dignidade do cargo66, o que vem como um 

complemento da independência que é tutelada pela regra das incompatibilidades, 

anteriormente comentada. Evidentemente, por se tratar de um parâmetro eminentemente 

ético, em cada local e cada época haverá um conjunto específico de comportamentos 

esperados – que pode, inclusive, ser bastante variado conforme a cultura local –, mas sempre 

tendo como pano de fundo a proteção da lisura da instituição parlamentar.   

Entre nós, a Constituição Federal estipula alguns critérios mínimos do que deve ser 

considerado “comportamento incompatível com o decoro parlamentar”, critérios esses que 

podem ser complementados pelos regimentos internos da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal. Diz o texto constitucional ser incompatível com o esperado decoro “o abuso 

das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de 

vantagens indevidas” (art. 55, §1º, CRFB). A complementação das condutas consideradas 

indecorosas para fins de perda de mandato é feita, no caso da Câmara dos Deputados, pelo 

art. 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar67 (ao qual remete o art. 244 do Regimento 

Interno68). Já em relação ao Senado Federal, o Regimento Interno da casa limita-se a 

reproduzir o texto da Constituição Federal69, mas o art. 5º do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar traz algumas hipóteses mais específicas70 que serão abordadas adiante.    

                                                      
66 Nos dizeres de Alexandre de MORAES, “apesar do grande subjetivismo, o termo decoro deve ser entendido 

como o conjunto de regras legais e morais que devem reger a conduta dos parlamentares, no sentido de 

dignificação da nobre atividade legislativa” (MORAES, 2005, p. 1088). Já SOARES destaca que “embora 

constitua um conceito fluído e de difícil determinação, isso não impede que tenhamos ideias mínimas e 

parâmetros sobre seu conteúdo. (...) ato ofensivo ao decoro parlamentar não é aquilo que os membros de 

determinada Casa legislativa assim decidam que seja, mas, sim, aquilo que ofenda objetivamente a moralidade 

institucional do Poder Legislativo.” (SOARES, A. O., 2011)  
67 Art. 4º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados: “Constituem procedimentos 

incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato: 

I – abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional (Constituição 

Federal, art. 55, § 1º); 

II – perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, 

vantagens indevidas (Constituição Federal, art. 55, § 1º); 

III – celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, condicionando-a à contraprestação financeira 

ou à prática de atos contrários aos deveres éticos ou regimentais dos Deputados; 

IV – fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o 

resultado de deliberação; 

V – omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informação falsa nas 

declarações de que trata o art. 18; 

VI – praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, que afetem a 

dignidade da representação popular.” 
68 Art. 244 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: “O deputado que praticar ato contrário ao decoro 

parlamentar ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao processo disciplinar 

previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis.”  
69 Art. 32, §1º do Regimento Interno do Senado Federal: “É incompatível com o decoro parlamentar o abuso 

das prerrogativas asseguradas ao Senador e a percepção de vantagens indevidas.” 
70 Art. 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal: “Consideram-se incompatíveis com a 

ética e o decoro parlamentar: 
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Dentre os casos previstos diretamente pela Constituição Federal, vale aprofundar o 

estudo das prerrogativas cujo abuso pode dar causa à grave sanção de perda de mandato71. 

Mencione-se aqui as inviolabilidades de Deputados e Senadores por suas opiniões, palavras 

e votos, conforme prevê o art. 53, caput, da Carta Magna. Como expressamente disposto no 

texto constitucional, o congressista não está sujeito à responsabilidade civil ou criminal pelas 

palavras que proferir ou posições que sustentar enquanto no exercício do mandato 

parlamentar. Assim, como muito bem colocado por Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA: 

  

Em geral, a inviolabilidade é lembrada mais como uma excludente de 

criminalidade – o que, aliás, explica a razão pela qual não é possível processar 

criminalmente o Deputado ou Senador, mesmo após o término do mandato, por 

pronunciamento que tenha feito durante o mandato. (...) 

Mas, o fato é que a imunidade material gera, na verdade, a 

irresponsabilidade jurídica ampla, tanto civil como criminal, do congressista. 

Exclui o ilícito, tanto civil como criminal, que eventualmente possa estar presente 

nos seus pronunciamentos ligados à função parlamentar, de modo a garantir-lhe a 

mais ampla liberdade de expressão e de pensamento. Assim é que, por exemplo, 

não cabe indenização por danos morais contra parlamentar em virtude de opiniões 

externadas no exercício de suas funções. (ALMEIDA, 2003, p. 91) 

 

Note-se que a norma constitucional, excepcionando a possibilidade de 

responsabilização civil ou penal do parlamentar pelas palavras, opiniões e votos ostentados 

no exercício do mandato, nada menciona acerca da possibilidade de responsabilização 

política, a ser aferida pela própria Casa parlamentar. De fato, considerando que essas 

inviolabilidades se destinam a garantir a liberdade de expressão e manifestação do 

pensamento do parlamentar, no exercício de sua função, como uma forma de proteção da 

própria instituição, a eventual utilização dessa prerrogativa com um intuito que não se 

                                                      
I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional (Constituição 

Federal, art. 55, § 1º); 

II – a percepção de vantagens indevidas (Constituição Federal, art. 55, § 1º), tais como doações, ressalvados 

brindes sem valor econômico;  

III – a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes. 

Parágrafo único. Incluem-se entre as irregularidades graves, para fins deste artigo: 

I – a atribuição de dotação orçamentária, sob a forma de subvenções sociais, auxílios ou qualquer outra rubrica, 

a entidades ou instituições das quais participe o Senador, seu cônjuge, companheira ou parente, de um ou de 

outro, até o terceiro grau, bem como pessoa jurídica direta ou indiretamente por eles controlada, ou ainda que 

aplique os recursos recebidos em atividades que não correspondam rigorosamente às suas finalidades 

estatutárias; 

II – a criação ou autorização de encargos em termos que, pelo seu valor ou pelas características da empresa ou 

entidade beneficiada ou contratada, possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos.” 
71 As prerrogativas parlamentares, aí incluídas as imunidades materiais e formais, tem por objetivo permitir 

“que o parlamento ostente ampla e absoluta liberdade de convicção, pensamento e ação, por meio de seus 

membros, afastando-se a possibilidade de ficar vulnerável às pressões dos outros poderes do Estado” 

(MORAES, 2005, p. 1057). 
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coadune com a dignidade do Parlamento pode ser qualificada como um mau uso (ou ab-

uso), com potencial para dar ensejo à abertura do procedimento de quebra de decoro.  

Essa possibilidade já fora percebida por Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 

para quem a previsão constitucional das inviolabilidades “não impede que as Casas 

Legislativas, com base em outras disposições constitucionais e regimentais, possam 

responsabilizar os Deputados e Senadores que abusem da franquia, chegando até mesmo à 

declaração de perda do mandato” (ALMEIDA, 2003, p. 92)72. Não podemos, assim, 

concordar com MORAES ao afirmar que a imunidade material impossibilita todo e qualquer 

tipo de “sanção disciplinar, ficando a atividade do congressista, inclusive, resguardada da 

responsabilidade política” (MORAES, 2005, p. 1060). Se assim fosse, restaria 

completamente esvaziada a previsão do art. 55, §1º da Constituição Federal, na parte em que 

trata do abuso das prerrogativas parlamentares. Aliás, são diversos os casos recentes, 

inclusive noticiados pela mídia, de representações por quebra de decoro parlamentar em 

razão de palavras proferidas no exercício do mandato73, o que não seria passível sequer de 

cogitação caso a inviolabilidade fosse absoluta.  

Outra hipótese de procedimento incompatível com o decoro parlamentar é a 

percepção de vantagem indevida, ressalvando o Código de Ética e Decoro Parlamentar do 

Senado Federal apenas os “brindes sem valor econômico” (art. 5º, inciso II). A percepção de 

vantagem mencionada pela Constituição Federal, no contexto da quebra de decoro 

parlamentar, não pode ser confundida com o cometimento de crime de corrupção passiva74, 

pois os critérios para a configuração de crime, inclusive a exigência probatória para a 

condenação75, são muito mais rigorosos do que os parâmetros para a aferição da quebra de 

                                                      
72 É também esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como se percebe do seguinte julgado: 

“Ementa: Direito penal e processual penal. Queixa-crime. Injúria. Difamação. Súmula 714/STF. Declarações 

em Entrevista vinculada à atividade parlamentar. Deputado Federal. Imunidade Material. Atipicidade da 

Conduta. Rejeição. 1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, 

condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em 

razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF). 2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de 

casualidade com a atividade legislativa. 3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo 

viabilizar o pleno exercício do mandato. 4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de 

decoro, a ensejar o controle político 5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade 

da conduta. Precedentes. Queixa-crime rejeitada.” (grifo nosso)  

(Pet 5647, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 25-11-2015 PUBLIC 26-11-2015) 
73 Cite-se, a título de exemplo, o Processo nº 06/2016 em trâmite no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

da Câmara dos Deputados, em face do Deputado Federal Jair Bolsonaro, em razão de ter proferido a frase “Pela 

memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra” na sessão de votação da autorização para o 

prosseguimento do processo de impeachment contra a então Presidente da República Dilma Roussef.  
74 Art. 317, Código Penal: “Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora 

da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.” 
75 Os Tribunais pátrios têm adotado como standard probatório para a condenação criminal o parâmetro da 

“prova além da dúvida razoável”, mais rigoroso do que a exigência probatória no juízo cível, como exposto 
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decoro. Assim, por exemplo, o parlamentar que retenha em proveito próprio verbas que 

seriam devidas para o pagamento de sua assessoria poderia ter contra si instaurado o 

procedimento disciplinar na respectiva Comissão de Ética, sem que por isso se possa cogitar 

da existência de crime de corrupção.      

Afora essas duas hipóteses disciplinadas diretamente na Constituição Federal, há 

algumas previsões específicas dos regimentos internos das Casas Parlamentares que 

merecem atenção. Em relação à Câmara dos Deputados, no decorrer do ano de 2016 

presenciou-se o debate em torno de um caso icônico de cassação de mandato por quebra de 

decoro parlamentar que se fundamentou na previsão do art. 4º, inciso V, do respectivo 

Código de Ética e Decoro Parlamentar: “Constituem procedimentos incompatíveis com o 

decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato: (...) V – omitir intencionalmente 

informação relevante ou, nas mesmas condições, prestar informação falsa nas declarações 

de que trata o art. 18”76. O art. 18, por sua vez, trata da obrigação dos Deputados Federais 

de apresentar suas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda, para fins de assunção 

do mandato e sempre que for solicitado pelo órgão competente da casa.  

 Como amplamente noticiado na mídia, o deputado representado acabou sofrendo 

a sanção de perda de mandato em razão de ter prestado declarações falsas perante a Comissão 

Parlamentar de Inquérito que investigava casos de corrupção na Petrobrás e, ainda, de ter 

omitido em suas declarações de Imposto de Renda a titularidade de contas bancárias no 

exterior.  O que essa previsão visa tutelar é que o representante do povo, homem público que 

é, exerça suas atividades com grande transparência, exigindo-se dele um grau de publicidade 

acerca de suas ações dentro e fora do Parlamento muito maior do que se exige do cidadão 

comum. A conexão com a accountability de que tratamos no capítulo anterior, especialmente 

em sua faceta de prestação de contas, é evidente. Não é por outro motivo que assim se 

manifestou o relator da referida representação, no Parecer Final aprovado pelo Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar:  

                                                      
pelo Ilustre Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal: “Nenhuma acusação penal se presume 

provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, 

comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já 

não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo 

político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, 

a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência.” (HC 84580, Relator:  Min. CELSO DE MELLO, 

Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17-09-2009 PUBLIC 18-09-2009). Sobre o tema 

dos modelos de constatação para a valoração da prova nos juízos cível, penal e tributário, especialmente os 

modelos da “preponderância de provas”, da “prova clara e convincente” e da “prova além da dúvida razoável”, 

conferir KNIJNIK (2007).  
76 Trata-se da representação nº 01/2015, que acabou conduzindo à cassação do mandato do ex-Deputado 

Federal e ex-Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB-RJ.  
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Aliás, é o ingresso na vida pública que impõe ao agente político o dever 

de ser cândido. Desde que qualquer do povo se apresenta como candidato assume 

o ônus de manter-se limpo, numa postura pública que o difere do cidadão comum. 

A presunção de inocência é uma garantia constitucional que não tem o condão de 

afastar do homem público o dever de ser transparente.
77

 

 

Destaque-se ainda uma previsão bastante abrangente que se repete nos dois Códigos 

de Ética e Decoro Parlamentar, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal: 

é a prática de “irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos 

decorrentes” (art. 5º, inciso III, do CEDP do Senado Federal e art. 4º, inciso VI, do CEDP 

da Câmara dos Deputados). Enquanto o CEDP da Câmara dos Deputados não especifica que 

tipo de conduta poderia ser considerada “grave irregularidade” para fins de instauração de 

procedimento por quebra de decoro, o CEDP do Senado Federal fala da atribuição de 

dotações orçamentárias sob qualquer rubrica para instituições da qual o Senador ou seus 

familiares participem direta ou indiretamente (art. 5º, parágrafo único, inciso I) e da criação 

ou autorização de encargos que possam resultar em aplicação indevida de recursos públicos 

(art. 5º, parágrafo único, inciso II). Denominador comum entre essas previsões é a 

preocupação com a lisura na aplicação dos recursos públicos e a prevenção do desvio de 

finalidade no exercício do mandato, levando em consideração que o objetivo das ações 

parlamentares, para que estas sejam lícitas, deve ser a defesa do interesse público e não a 

alocação de recursos para a satisfação de interesses privados.   

Em que pese a descrição dessas condutas, é certo que elas não exaurem o que pode 

vir a ser considerado “grave irregularidade” nos termos dos Códigos de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Irregular é toda conduta que, 

de algum modo relevante, fira a dignidade do Parlamento ou diminua sua credibilidade 

perante os representados78. A gravidade do comportamento, que determinará a 

proporcionalidade ou não da sanção de perda de mandato, somente pode ser aferida caso a 

                                                      
77 Íntegra do Parecer Final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados disponível 

em: http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-

em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha 
78 Nesse sentido, é ilustrativo o trecho do parecer do Relator, Senador Telmário Mota, na Representação nº 

01/2015 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal: “Importante asseverar que a finalidade 

derradeira do Código de Ética é assegurar o cumprimento de regras de comportamento pelos Senadores no 

exercício do mandato, para preservar o respeito e a credibilidade do Senado Federal, evitando-se, assim, que 

se fomentem sentimentos populares contra a democracia representativa.” (Parecer nº 476/2016 do Conselho de 

Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, publicado no Diário do Senado Federal – SUP do dia 10 de 

maio de 2016) 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
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caso, conforme as circunstâncias políticas que envolvam a questão em análise – exatamente 

por se tratar de uma responsabilização de natureza eminentemente política.  

O caráter exemplificativo das condutas explicitadas no parágrafo único do art. 5º 

do CEDP do Senado Federal ficou consignado em um caso recente de quebra de decoro 

parlamentar que também ganhou muito espaço na mídia79, assim se manifestando o Relator 

do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal:  

 

Ora, essa interpretação é claramente equivocada, pois o parágrafo único 

do art. 5º não exaure os casos de irregularidades graves previstos no seu inciso III, 

ao revés, a expressão "incluem-se", existente no caput do parágrafo único, indica 

que, entre todas as irregularidades graves que possam ser consideradas 

incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, incluem-se, especialmente, as 

previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 5°. Neste caso, o legislador 

deu especial atenção a esses dois tipos de irregularidades graves, não excluindo as 

demais. Seria um raciocínio raso entender que no âmbito do comportamento de 

Senador, no exercício do seu mandato, não poderia cometer outros tipos de 

irregularidade grave.
80

  

 

Dessa breve descrição das hipóteses constitucionais e regimentais de procedimento 

incompatível com o decoro parlamentar, nota-se que há espaço para significativa 

subjetividade por parte da respectiva casa na aferição da violação aos preceitos éticos cuja 

observância é esperada dos representantes do povo. Isso é ainda mais claro quando se pensa 

na hipótese de “grave irregularidade” – que, como visto, vem apenas exemplificada no 

CEDP do Senado Federal – e na de abuso de prerrogativa, que depende de uma análise das 

intenções do agente ao realizar determinados atos ou proferir determinadas palavras. Essa 

constatação não deve ser compreendida com ares de crítica ou com qualquer caráter 

pejorativo. Pelo contrário, a subjetividade envolvida nos procedimentos de quebra de decoro 

é justamente um dos elementos que mais se relaciona com a natureza política desse tipo de 

responsabilização, que independe da configuração de tipos estritamente jurídicos para ser 

efetivada.  

Aliás, essa independência da configuração de tipos jurídicos (especialmente os 

criminais) para fins de responsabilização por quebra de decoro parlamentar já vem há tempos 

sendo consagrada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e das próprias Casas 

Parlamentares. Várias consequências podem ser daí extraídas, merecendo destaque as 

seguintes: (i) o rito aplicável ao processo penal, exemplificativamente a existência de um 

                                                      
79 Trata-se do caso do ex-Senador Delcídio do Amaral.   
80 Parecer nº 476/2016 do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, publicado no Diário do 

Senado Federal – SUP do dia 10 de maio de 2016. 
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contraditório prévio ao recebimento da denúncia no caso de crimes praticados por 

funcionários públicos, não é rigorosamente extensível ao processamento da representação 

por quebra de decoro81, desde que seja conferida ao representado a possibilidade de 

efetivamente contraditar todas as provas produzidas em seu desfavor82; (ii) as regras do 

processo penal de impedimento e suspeição do julgador não são aplicáveis no processo de 

responsabilização política83; (iii) a pendência de apreciação, na esfera criminal, das condutas 

tidas como incompatíveis com o decoro parlamentar não obsta o prosseguimento do processo 

disciplinar nas Casas Parlamentares84; e (iv) a impossibilidade de atribuição de 

consequências penais às condutas investigadas no âmbito disciplinar não impede a 

responsabilização política85. 

                                                      
81 É o que ficou consignado no Parecer Final da Representação nº 01/2015 do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados, em que foi rejeitada a preliminar de nulidade do processo por ausência 

de defesa prévia, a qual não encontra previsão nos dispositivos do CEDP da Câmara dos Deputados que regem 

esse processo disciplinar.  Parecer disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-

camara/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-

cunha.  
82 “EMENTA: PARLAMENTAR. Perda de mandato. Processo de cassação. Quebra de decoro parlamentar. 

Inversão da ordem das provas. Reinquirição de testemunha de acusação ouvida após as da defesa. 

Indeferimento pelo Conselho de Ética. Inadmissibilidade. Prejuízo presumido. Nulidade consequente. 

Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Vulneração do justo processo da lei (due process of law). 

Ofensa aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 55, § 2º, da CF. Liminar concedida em parte, pelo voto intermediário, 

para suprimir, do Relatório da Comissão, o inteiro teor do depoimento e das referências que lhe faça. Votos 

vencidos. Em processo parlamentar de perda de mandato, não se admite aproveitamento de prova acusatória 

produzida após as provas de defesa, sem oportunidade de contradição real.” 

(STF, MS 25647 MC, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. CEZAR PELUSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2005, DJ 15-12-2006 PP-00082 EMENT VOL-02260-02 PP-00227) 
83 Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal em precedente já antigo referente ao processo de impedimento 

do Ex-Presidente da República Fernando Collor, que nesse ponto apresenta razões perfeitamente aplicáveis ao 

procedimento de quebra de decoro: “A limitação do impedimento a hipóteses verdadeiramente excepcionais e 

a ausência de previsão legal de casos de suspeição estão ligadas à própria natureza da função parlamentar e do 

processo por crimes de responsabilidade, em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal exercem função 

jurisdicional política, seja no juízo de acusação, seja no juízo da causa.” (MS 21623, Relator(a):  Min. 

CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/1992, DJ 28-05-1993 PP-10383 EMENT VOL-

01705-02 PP-00202 RTJ VOL-00167-02 PP-00414) 
84 A remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da independência entre as esferas penal e 

administrativa é, sem dúvida, aplicável também ao processo disciplinar por quebra de decoro. Conferir: MS 

33565, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/06/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 22-08-2016 PUBLIC 23-08-2016; MS 32806 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ 

FUX, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2016 

PUBLIC 29-02-2016. 
85 A propósito, confira-se a manifestação do Deputado Federal Jairo Carneiro a respeito do Recurso nº 222/05, 

interposto pelo Deputado Federal Roberto Jefferson à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania contra o 

Parecer Final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que opinava pela cassação de seu mandato: “A 

alegação de que o Representado, ao fazer as denúncias de envolvimento de parlamentares no esquema do 

‘mensalão’, estaria protegido de qualquer responsabilização civil e penal pela prerrogativa da imunidade 

parlamentar não abala, em nada, o argumento desta Relatoria de que isto não o exime de responsabilização 

política, responsabilização ética pelos excessos cometidos. A tentativa da defesa de alargar o conceito de 

inviolabilidade civil para nela fazer incluir também uma inviolabilidade ‘administrativa e disciplinar’ não se 

sustenta constitucionalmente.”  

http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
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Por fim, mas não menos importante, talvez a principal decorrência da natureza 

eminentemente política do processo de responsabilização por quebra de decoro parlamentar 

seja a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, da tipificação realizada pelas 

Casas Parlamentares, tanto assim que o Supremo Tribunal Federal rejeita até mesmo o 

conhecimento de matéria que diga respeito ao mérito da decisão parlamentar86.    

 

2.3. A perda do mandato em razão de condenação criminal transitada em julgado 

 

A terceira hipótese em que a Constituição Federal confere à Casa Parlamentar a 

competência para decidir a respeito da perda de mandato é o caso de condenação do 

Deputado ou Senador em sentença criminal transitada em julgado (art. 55, inciso VI, c/c art. 

55, §2º, CRFB). Esse dispositivo, como é de amplo conhecimento dos estudiosos da área, 

causou e ainda causa grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial, por permitir – ao 

menos em princípio – que haja uma desvinculação entre a condenação criminal e a efetiva 

cassação do mandato, que seria uma consequência possível, mas não inarredável da decisão 

judicial.  

De maneira no mínimo incoerente, o constituinte estipulou que, ocorrendo a perda 

ou suspensão dos direitos políticos do parlamentar, a Casa respectiva limitar-se-á a declarar 

a perda do mandato (art. 55, inciso IV, c/c art. 55, §3º, CRFB)87; havendo a condenação 

criminal transitada em julgado, porém, a Casa terá possibilidade de agir com maior 

discricionariedade e decidir, conforme as circunstâncias (até mesmo políticas) do caso, se 

cassará ou não o mandato de seu par. Diz-se que essa solução é incoerente porque, conforme 

expressamente previsto na mesma Constituição Federal, em seu art. 15, inciso III, a 

condenação criminal transitada em julgado tem como efeito imediato a suspensão dos 

direitos políticos. Mas, no caso da condenação criminal de parlamentar, o texto 

constitucional parece ter aberto uma exceção, de modo que o representante possa continuar 

exercendo o mandato até que haja uma decisão em sentido contrário por parte da Câmara 

                                                      
86 “EMENTA: Mandado de segurança. 2. Ato da Câmara dos Deputados. Constituição, art. 55, inciso II. Perda 

de mandato de Deputado Federal, por procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. 

Alegação de inobservância dos princípios de respeito ao contraditório, devido processo legal e amplo direito 

de defesa. 4. Medida liminar indeferida. Parecer da P.G.R. pela denegação do writ. 5. Inviável qualquer 

controle sobre o julgamento do mérito da acusação feita ao impetrante, por procedimento incompatível com o 

decoro parlamentar. 6. Hipótese em que se cumpriu o rito do art. 240, § 3º e incisos do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, havendo o impetrante acompanhado o feito e nele se defendido, de forma ampla. 7. 

Mandado de segurança denegado.” (MS 21861, Relator(a):  Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, 

julgado em 29/09/1994, DJ 21-08-2001). No mesmo sentido: MS 23388, Relator(a):  Min. NÉRI DA 

SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/1999, DJ 20-04-2001. 
87 Conforme veremos de forma aprofundada no capítulo 3. 
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dos Deputados ou do Senado Federal – o que significa dizer, em última análise, que o 

Deputado ou Senador condenado criminalmente não perde seus direitos políticos de forma 

automática, ou então que o exercício do mandato parlamentar independe do pleno gozo dos 

direitos políticos.  

No entender de Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO, a possibilidade de que a 

Casa Parlamentar tome uma decisão política a respeito da perda do mandato só faz sentido 

na hipótese da quebra de decoro, que, como vimos anteriormente, admite maior grau de 

subjetividade. Afirma o autor que “nessas duas hipóteses [fazendo referência, além da 

hipótese de condenação criminal transitada em julgado, ao caso da infração às 

incompatibilidades parlamentares] a perda do mandato deveria ser simplesmente ‘declarada’ 

como dizia a Emenda nº 1/69 (art. 35, §2º) e como é previsto no parágrafo seguinte [fazendo 

referência ao §3º do art. 55 da CRFB]” (FERREIRA FILHO, 2000, p. 343-344).  

A crítica, porém, não afasta a constatação de que eventual solução diversa 

dependeria de alteração do texto constitucional, já que a letra expressa do §2º do art. 55 da 

CRFB confere à Casa respectiva, quando estiver diante de um parlamentar condenado 

criminalmente por sentença transitada em julgado, a competência para decidir sobre a perda 

de mandato, muito mais do que apenas declará-la. Relembre-se, a propósito, da distinção 

doutrinária de José Afonso da SILVA a respeito da extinção ou cassação do mandato 

parlamentar88. Pode-se até entender que a condenação criminal deveria ser caso de mera 

extinção do mandato, em razão da ocorrência de suspensão dos direitos políticos, como 

previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; mas para tanto haveria necessidade 

de promulgação de Emenda Constitucional, já que da forma como a Carta Magna está 

redigida não parece haver dúvidas de que o procedimento a ser seguido pela Casa é o da 

cassação.  

Essa compreensão, embora bastante difundida na doutrina, não foi um empecilho 

para a formação de entendimentos contrários no Supremo Tribunal Federal, que acabaram 

levando à decretação judicial da perda de mandato de parlamentares no julgamento da 

célebre Ação Penal nº 470, conhecida como “Mensalão”. A discussão sobre o tema no 

plenário da Excelsa Corte foi acalorada, havendo importantes votos nos dois sentidos – tanto 

pela decretação da perda, quanto pelo reconhecimento de que essa consequência somente 

poderia ser determinada pela Casa a que pertencia o Parlamentar. Acabou prevalecendo o 

entendimento do Relator, Ministro Joaquim Barbosa, que foi acompanhado no ponto pelos 

                                                      
88 Cf. nota 61.   
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Ministros Celso de Mello, Luiz Fux, Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Vale a transcrição do 

trecho pertinente da ementa do Acórdão: 

 

PERDA DO MANDATO ELETIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES E FUNÇÕES. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO 

JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS DETENTORES DE 

MANDATO ELETIVO PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENA APLICADA NOS TERMOS 

ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PENAL PERTINENTE. 1. O Supremo 

Tribunal Federal recebeu do Poder Constituinte originário a competência para 

processar e julgar os parlamentares federais acusados da prática de infrações 

penais comuns. Como consequência, é ao Supremo Tribunal Federal que compete 

a aplicação das penas cominadas em lei, em caso de condenação. A perda do 

mandato eletivo é uma pena acessória da pena principal (privativa de 

liberdade ou restritiva de direitos), e deve ser decretada pelo órgão que exerce 

a função jurisdicional, como um dos efeitos da condenação, quando presentes 

os requisitos legais para tanto. 2. Diferentemente da Carta outorgada de 1969, 

nos termos da qual as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos 

deveriam ser disciplinadas por Lei Complementar (art. 149, §3º), o que atribuía 

eficácia contida ao mencionado dispositivo constitucional, a atual Constituição 

estabeleceu os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos em norma de 

eficácia plena (art. 15, III). Em consequência, o condenado criminalmente, por 

decisão transitada em julgado, tem seus direitos políticos suspensos pelo tempo 

que durarem os efeitos da condenação. 3. A previsão contida no artigo 92, I e II, 

do Código Penal, é reflexo direto do disposto no art. 15, III, da Constituição 

Federal. Assim, uma vez condenado criminalmente um réu detentor de mandato 

eletivo, caberá ao Poder Judiciário decidir, em definitivo, sobre a perda do 

mandato. Não cabe ao Poder Legislativo deliberar sobre aspectos de decisão 

condenatória criminal, emanada do Poder Judiciário, proferida em 

detrimento de membro do Congresso Nacional. A Constituição não submete 

a decisão do Poder Judiciário à complementação por ato de qualquer outro 

órgão ou Poder da República. Não há sentença jurisdicional cuja legitimidade 

ou eficácia esteja condicionada à aprovação pelos órgãos do Poder Político. A 

sentença condenatória não é a revelação do parecer de umas das projeções do 

poder estatal, mas a manifestação integral e completa da instância 

constitucionalmente competente para sancionar, em caráter definitivo, as ações 

típicas, antijurídicas e culpáveis. Entendimento que se extrai do artigo 15, III, 

combinado com o artigo 55, IV, §3º, ambos da Constituição da República. 

Afastada a incidência do §2º do art. 55 da Lei Maior, quando a perda do 

mandato parlamentar for decretada pelo Poder Judiciário, como um dos 

efeitos da condenação criminal transitada em julgado. Ao Poder Legislativo 

cabe, apenas, dar fiel execução à decisão da Justiça e declarar a perda do 

mandato, na forma preconizada na decisão jurisdicional. 4. Repugna à nossa 

Constituição o exercício do mandato parlamentar quando recaia, sobre o seu 

titular, a reprovação penal definitiva do Estado, suspendendo-lhe o exercício de 

direitos políticos e decretando-lhe a perda do mandato eletivo. A perda dos direitos 

políticos é “consequência da existência da coisa julgada”. Consequentemente, não 

cabe ao Poder Legislativo “outra conduta senão a declaração da extinção do 

mandato” (RE 225.019, Rel. Min. Nelson Jobim). Conclusão de ordem ética 

consolidada a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal e extraída da 

Constituição Federal e das leis que regem o exercício do poder político-

representativo, a conferir encadeamento lógico e substância material à decisão no 

sentido da decretação da perda do mandato eletivo. Conclusão que também se 

constrói a partir da lógica sistemática da Constituição, que enuncia a cidadania, a 

capacidade para o exercício de direitos políticos e o preenchimento pleno das 

condições de elegibilidade como pressupostos sucessivos para a participação 

completa na formação da vontade e na condução da vida política do Estado. 5. No 

caso, os réus parlamentares foram condenados pela prática, entre outros, de 
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crimes contra a Administração Pública. Conduta juridicamente incompatível 

com os deveres inerentes ao cargo. Circunstâncias que impõem a perda do 

mandato como medida adequada, necessária e proporcional. 6. Decretada a 

suspensão dos direitos políticos de todos os réus, nos termos do art. 15, III, da 

Constituição Federal. Unânime. 7. Decretada, por maioria, a perda dos mandatos 

dos réus titulares de mandato eletivo.
89

       

 

A interpretação da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional que 

levou a esse resultado é bastante sofisticada. Consignou o Min. Relator, em seu voto 

condutor, que a Casa Parlamentar somente terá a discricionariedade de decidir sobre a perda 

do mandato quando esta consequência não for expressamente atribuída pela decisão judicial. 

Isso poderia ocorrer em duas hipóteses: (i) quando a sentença condenatória tiver sido 

proferida antes da expedição do diploma – portanto, não tenha apreciado a questão da 

permanência ou não no cargo eletivo – mas somente venha a transitar em julgado após esse 

marco; (ii) quando não se estiver diante de hipótese de aplicação do art. 92 do Código Penal, 

que reconhece, como um dos efeitos da condenação criminal, a perda de cargo, função 

pública ou mandato eletivo.  

Sobre a hipótese (i), argumentou o Min. Relator que haveria uma lacuna 

constitucional decorrente da variação do status pessoal do condenado entre os momento da 

primeira decisão penal condenatória e do trânsito em julgado dessa decisão – lembrando que 

o procedimento de perda do mandato por condenação criminal somente pode ser deflagrado 

quando a sentença não for mais passível de qualquer recurso. É para preenchimento dessa 

lacuna que poderia entrar em ação a Casa Parlamentar, que teria então competência para 

aferir a oportunidade e conveniência políticas da perda de mandato frente ao decurso do 

tempo. Nas palavras do Relator, “é natural que, em se tratando de um parlamentar, cujo 

estatuto básico se encontra na Constituição, o órgão legislativo no qual o condenado poderá 

vir a ter assento possa vir a se pronunciar sobre o vazio constitucional criado por força de 

circunstâncias fortuitas.”  

Já quanto à hipótese (ii), haveria que se considerar a possibilidade ou não de 

decretação judicial da perda de mandado eletivo conforme sejam ou não aplicáveis as 

disposições do art. 92 do Código Penal, que prescreve a perda do mandato quando houver 

condenação por crime praticado com abuso de poder ou com violação de dever para com a 

Administração Pública, desde que a pena privativa de liberdade seja igual ou superior a um 

ano (art. 92, inciso I, letra “a”, Código Penal), ou nos demais crimes quando for aplicada 

pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos (art. 92, inciso I, letra “b”, 

                                                      
89 AP 470, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012 (grifos nossos).  
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Código Penal). A perda de mandato nesses casos se justificaria seja pela equiparação do 

crime à improbidade administrativa, tornando o condenado indigno à permanência em uma 

posição de representante do povo, seja pela impossibilidade fática de comparecimento do 

parlamentar às sessões da Casa respectiva, em razão da privação da liberdade por tempo 

superior ao período do próprio mandato. Assim, quando a condenação não se enquadra em 

uma dessas duas hipóteses, não podendo a perda do cargo ser decretada por sentença, poderia 

então a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal deflagrar o procedimento de cassação 

do mandato com fulcro no art. 55, inciso VI, da Constituição Federal. 

Essa compreensão da maioria formada no Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da Ação Penal nº 470 – conquanto tenha reconhecido que à Casa Parlamentar, no caso em 

que a sentença penal condenatória tenha decretado a perda do cargo eletivo, caberia 

unicamente declarar a perda do mandato nos moldes do que prevê o §3º do art. 55 da 

Constituição Federal – não chega a solucionar a questão da suspensão (ou não) dos direitos 

políticos do parlamentar por decorrência da condenação criminal transitada em julgado. 

Seria o art. 55, inciso VI, da Constituição Federal uma exceção à regra do art. 15, inciso III, 

do mesmo diploma? Ou seria o pleno gozo dos direitos políticos unicamente uma condição 

necessária para a eleição ao cargo parlamentar (condição de elegibilidade, art. 14, §3º, inciso 

II, CRFB), mas não para a continuidade no mandato uma vez concluída a posse?  

O ponto foi tratado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, o revisor da ação, em seu 

voto dissidente que acabou sendo acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli 

e Carmen Lúcia. Para o Ministro Lewandowski, há sim a suspensão dos direitos políticos do 

parlamentar condenado criminalmente, em decorrência da disposição do inciso III do art. 15 

da Constituição Federal. Essa suspensão de direitos políticos ocorre automaticamente, não 

sendo necessária qualquer declaração adicional do Poder Judiciário. Tanto é assim que esse 

parlamentar, pelo período em que persistirem os efeitos da condenação criminal, não poderá 

disputar novas eleições, porque terá perdido a condição de elegibilidade estipulada no art. 

14, §3º, inciso II, da Constituição Federal.  

Mas – e aqui está o ponto que nos interessa – a suspensão dos direitos políticos 

decorrente de condenação criminal transitada em julgado, em se tratando de pessoa detentora 

de cargo eletivo no Congresso Nacional (assim como nas Assembleias Legislativas dos 

Estados e do Distrito Federal), não implicará a perda imediata da cadeira, que deverá ser 

decidida pela Casa respectiva. Eis então a exceção criada pela Constituição Federal: não a 

ausência de suspensão dos direitos políticos do parlamentar condenado criminalmente, mas 

sim a possibilidade de exercício do mandato parlamentar independentemente do pleno gozo 
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dos direitos políticos90. Essa construção, embora tenha sido defendida pela posição que 

acabou minoritária no julgamento da Ação Penal nº 470, em alguma medida se aplica 

também à posição defendida pelo Ministro Relator, uma vez que a tese vencedora admitiu, 

como visto, algumas hipóteses em que a perda do mandato não poderia ser decretada pela 

sentença criminal condenatória.  

Todos esses elaborados posicionamentos manifestados pelos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal em torno da Ação Penal nº 470 não lograram pacificar a questão da perda 

do mandato do parlamentar condenado criminalmente. Para perplexidade da comunidade 

jurídica, a mudança na composição da Corte ocasionou a reversão da maioria que se havia 

formado no julgamento do “Mensalão”, o que ficou claro em julgamentos posteriores em 

que a Corte Suprema se absteve de decretar a perda de mandato, limitando-se a oficiar a 

Casa Parlamentar respectiva para fins de aplicação do art. 55, §2º da Constituição Federal.  

Foi essa a solução adotada no julgamento das Ações Penais nº 56391, 56592 e 57293. 

O impacto na mudança da composição da Corte ficou evidenciado principalmente na Ação 

                                                      
90 É também esse o entendimento de CERQUEIRA e CERQUEIRA: “Outra exceção à perda automática do 

cargo de agente político é a do parlamentar federal que sofrer condenação criminal. (...) O trânsito em julgado 

da condenação acarreta, como já se viu, a suspensão, ipso iure, dos direitos políticos (CF, art. 15, III), mas não 

extingue, necessariamente, o mandato eletivo. (...) Portanto, somente no caso de condenação criminal transitada 

em julgado, não havendo cassação do mandato pela Casa a que pertencer o parlamentar, haverá única hipótese 

de exercício do mandato eletivo por quem não esta no gozo dos direitos de cidadania.” (CERQUEIRA e 

CERQUEIRA, 2008, págs. 195-196). No mesmo sentido, ZAVASCKI, 1994, p. 124.  
91 Ementa: “AÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VIOLAÇÃO DE 

SIGILO FUNCIONAL) E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (FRAUDE PROCESSUAL). 

ACUSADO, CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE ASSUME MANDATO DE DEPUTADO 

FEDERAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO PELO RESPECTIVO 

TRIBUNAL. PRERROGATIVA DE FORO QUE IMPÕE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA 

O SUPREMO TRIBUNAL. PRELIMINARES AFASTADAS. MANUTENÇÃO PARCIAL DA 

CONDENAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA FINS DO ART. 55, § 2º, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (...) 8. Controvérsia no âmbito desta Suprema Corte a respeito da 

competência para decretar a perda do mandato no caso de condenação criminal transitada em julgado. 

Orientação original que deve prevalecer, no sentido de a atribuir à Casa Legislativa a que pertence o 

parlamentar condenado. Inteligência do art. 55, § 2º, da Constituição da República.” (AP 563, Relator(a):  

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-234 DIVULG 27-11-2014 PUBLIC 

28-11-2014) 
92 AP 565, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014. 
93 “Ação penal originária. 2. Ratificação da denúncia. Processo iniciado em outras instâncias e declinado por 

motivo superveniente é de forma livre, sendo suficiente a manifestação do Ministério Público pelo 

prosseguimento da ação penal. 3. Falsificação de títulos de eleitor. Comete o crime do art. 348 do Código 

Eleitoral (falsificação de documento público para fins eleitorais) aquele que participa da falsificação de títulos 

de eleitor, organizando grupo que apunha assinatura no campo reservado ao portador. Cada título falsificado 

corresponde a uma infração. Reconhecida, em face das mesmas condições relevantes, a continuidade delitiva. 

Decretada a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a pena aplicada. 4. Corrupção ativa. Comete o 

crime do art. 333 do Código Penal aquele que oferece vantagem ao servidor da Justiça Eleitoral para obter 

títulos de eleitor prontos para entrega aos eleitores alistados. Ação penal julgada procedente. 5. Perda do 

mandato parlamentar. Entendimento da maioria no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário 

decretar a perda de mandato de parlamentar federal, em razão de condenação criminal. Determinação 

de comunicação à respectiva Casa para instauração do procedimento do art. 55, § 2º, da Constituição 
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Penal nº 565, ocasião em que foi proferido um importante voto pelo Ministro Teori Zavascki, 

que não se posicionara sobre essa matéria no julgamento da Ação Penal nº 470. Muito na 

linha do entendimento do Ministro Ricardo Lewandowski acima mencionado, o Ministro 

Teori Zavascki argumentou que, apesar da ocorrência de suspensão dos direitos políticos do 

parlamentar condenado criminalmente, a Constituição Federal lhe garantiria a possibilidade 

de continuar no exercício do mandato até que a Casa Parlamentar decidisse em sentido 

contrário:  

Tenho convicção formada de que a condenação criminal transitada em 

julgado tem como efeito secundário, natural e necessário, a suspensão dos direitos 

políticos, mas que a suspensão dos direitos políticos não gera, necessária e 

naturalmente, a perda do cargo público. Se fosse assim, qualquer pessoa, qualquer 

servidor público de qualquer natureza - seja agente político, seja juiz, seja agente 

judiciário, seja servidor profissional - perderia o seu cargo automaticamente pela 

suspensão dos direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos é condição de 

assunção de cargo público, é condição legal de elegibilidade, mas não é uma 

condição necessária para manutenção de cargo, especialmente de cargos públicos 

estáveis. (...) No caso específico dos parlamentares, essa relação natural entre 

suspensão dos direitos políticos e perda do cargo público também não se 

estabelece como consequência natural. 

E a Constituição, no art. 55, parágrafo 2º, diz claramente que, nesses casos, 

a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado 

Federal por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva 

Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada 

ampla defesa. Essa decisão deve ser considerada como decisão de natureza 

constitutiva. 

 

Esse posicionamento exarado pelo Ministro Teori Zavascki, que já havia sido 

manifestado pela Relatora, Ministra Carmen Lúcia, e pelo Revisor, Ministro Dias Toffoli, 

acabou sendo acompanhado ainda pelos Ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e 

Luís Roberto Barroso, formando assim a maioria que hoje, ao que tudo indica, tende a 

prevalecer estável, pelo menos até que haja nova renovação da composição da Corte 

Suprema.   

Assumido esse entendimento como correto, a consequência necessária é que às 

Casas Parlamentares é dado decidir soberanamente acerca da perda de mandato do 

parlamentar condenada criminalmente por sentença transitada em julgado, de modo que o 

mérito da decisão tomada pelos pares não poderá ser revisto por outro órgão, muito menos 

pelo Poder Judiciário. Consideramos inaceitável, assim, o seguinte posicionamento 

defendido por Lênio Luis STRECK: 

 

Entretanto, mesmo não sendo automática a perda do mandato para as hipóteses 

dos incisos I, II e VI, exigindo-se, por se tratar a cassação de caso de falta 

                                                      
Federal.” (AP 572, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015) 
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funcional, a exigir a verificação/apuração por seus pares, por meio de processo de 

cassação, não parece certo que a decisão deva ser absolutamente política e 

discricionária. Dessa forma, caso a casa respectiva “absolva”, em processo de 

cassação, parlamentar que tenha sobre si condenação criminal transitada em 

julgado, esta decisão estaria sujeita ao controle jurisdicional, não podendo ser tida 

por absoluta ou com força de fazer coisa julgada. Obviamente, tal raciocínio se 

estende aos demais casos de cassação (incisos I e II do art. 55). (CANOTILHO, 

MENDES, SARLET e STRECK, 2013, p. 1083) 

 

Ora, essa posição subverte a lógica instaurada pela Constituição Federal e autoriza 

grave intromissão do Poder Judiciário em assunto de competência única e exclusiva do Poder 

Legislativo, permitindo que, ao fim e ao cabo, a decisão sobre a perda de mandato seja 

sempre tomada com base em critérios jurídicos, como se a decisão política tivesse dignidade 

e legitimidade reduzidas. É de se notar, de resto, que tal posicionamento tornaria possível 

não só que a decisão de “absolvição” fosse levada à apreciação das Cortes, mas também a 

decisão favorável à perda de mandato do parlamentar condenado criminalmente – e, pela 

extensão da interpretação conferida por STRECK, inclusive a decisão tomada em 

procedimento de quebra de decoro parlamentar –, o que levaria a um grau de judicialização 

da matéria absolutamente não desejado pelo constituinte.   

Por fim, antes de passarmos à análise dos procedimentos das Casas Parlamentares 

para a decisão sobre a perda do mandato, cumpre mencionar que a hipótese do inciso VI do 

art. 55 da Constituição Federal não poderá ser aplicada quando o parlamentar sujeito a 

processo criminal tiver decretada em seu favor a extinção da punibilidade pela prescrição da 

pretensão punitiva do Estado (arts. 109 e 110 do Código Penal). É que o reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da sentença penal condenatória, tanto 

os principais quanto os secundários94, incluída aqui a perda de mandato parlamentar. Nessa 

hipótese, caso seja de interesse da Casa submeter o parlamentar a procedimento de perda de 

mandato, deverá fazê-lo utilizando-se da previsão do inciso II do art. 55 da Constituição 

Federal, ou seja, mediante processo de quebra de decoro.  

 

2.4. O procedimento nas Casas Parlamentares, especialmente o procedimento de 

quebra de decoro parlamentar 

 

                                                      
94 Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, “a prescrição da pretensão punitiva em 

qualquer modalidade, diferentemente da executória, extingue os efeitos da sentença condenatória, quer 

primários quer secundários, razão pela qual não pode ser considerada como reincidência, nem tampouco como 

maus antecedentes” (HC 192.087/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

25/08/2015, DJe 15/09/2015). No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal, AI 792116 AgR-AgR-ED, 

Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014.  
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Examinadas as hipóteses em que a Constituição Federal estabelece a competência 

das Casas Parlamentares para decidir sobre a perda de mandato de seus integrantes, cabe-

nos agora abordar o procedimento a ser seguido para a legitimação da aplicação dessa grave 

penalidade. Assim dispõe o §2º do art. 55 da Carta Magna: “Nos casos dos incisos I, II e VI, 

a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por 

maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político 

representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa”.  

O primeiro comentário a ser feito sobre esse ponto é a importante alteração 

introduzida no dispositivo pela Emenda Constitucional nº 76, promulgada em 28 de 

novembro de 2013. O texto anterior, ainda na redação original de 1988, dispunha que o voto 

em plenário seria secreto, o que visava proteger os parlamentares de pressões políticas no 

momento de exercer seu voto pela aplicação ou não da sanção de perda de mandato. Ocorre, 

porém, que as pressões vindas do eleitorado, de órgãos da sociedade civil e até mesmo dos 

partidos políticos são não apenas naturais nesse tipo de procedimento, mas também 

essenciais para que haja responsividade dos eleitos em relação ao desejo da sociedade, 

exatamente por se tratar de responsabilização política, em que pode haver maior arbítrio por 

parte dos julgadores. 

A previsão de que a decisão final se daria por voto secreto, assim, acabava gerando 

uma incongruência relevante no sistema de responsabilização política de parlamentares 

adotado pela Constituição Federal, especialmente em se tratando do caso de condenação 

criminal transitada em julgado, em que, como vimos, é discutível até mesmo se a Casa 

Parlamentar poderia decidir pela manutenção do mandato de parlamentar condenado por 

crime contra a Administração Pública ou sentenciado ao cumprimento de pena restritiva de 

liberdade. A impossibilidade de conhecer o sentido de cada voto proferido em plenário, 

ademais, também impedia ao eleitor o exercício de um controle do deputado ou senador em 

quem depositou sua confiança, o que tornava ainda maior a distância entre representados e 

representantes e diminuía a accountability do parlamentar, que se via desobrigado de 

justificar seu posicionamento.   

A Emenda Constitucional nº 76/2013, que suprimiu a expressão “voto secreto” do 

§2º do art. 55 da Constituição Federal e, exatamente por isso, ficou conhecida como “emenda 

do voto aberto”, não por acaso foi promulgada após o famigerado caso do Deputado Federal 

Natan Donadon, que, condenado pelo Supremo Tribunal Federal à pena de reclusão de 13 

anos, 4 meses e 10 dias pelos crimes de peculato e formação de quadrilha, teve seu mandato 
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inicialmente mantido pela Câmara dos Deputados95, não sendo atingido o quórum mínimo 

para a cassação96. Já depois de promulgada a emenda, o Deputado foi novamente submetido 

a processo de perda de mandato, dessa vez mediante procedimento de quebra de decoro97, e 

então teve seu mandato cassado por 467 votos, o que demonstra o efetivo constrangimento 

causado pelo voto aberto.   

 

2.4.1. Procedimento de quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados 

 

Dispõe o art. 9º, §1º do CEDP da Câmara dos Deputados que qualquer cidadão pode 

representar em face de Deputado Federal pelo cometimento de conduta incompatível com o 

decoro parlamentar. Essa é a única previsão de participação dos representados nesse 

processo. Note-se que, conquanto seja louvável que o CEDP tenha dado essa abertura para 

a participação popular, trata-se ainda de uma possibilidade muito tímida, pouco conhecida 

do eleitorado e sequer consagrada pela Constituição Federal.  

De fato, o §2º do art. 55 da Constituição Federal prevê a instauração de processo 

disciplinar por quebra de decoro unicamente mediante provocação da Mesa ou de partido 

político representado no Congresso Nacional. Assim, sendo a representação elaborada por 

cidadão, a Mesa da Câmara dos Deputados deve realizar o primeiro juízo de admissibilidade 

do requerimento e, caso superada essa etapa, encaminhá-lo ao Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar (art. 9º, §2º, CEDP), constando ela própria – a Mesa – como órgão provocador, 

ao menos para fins de conformidade com o texto constitucional. Diversamente, se a 

representação for subscrita por partido político, a Mesa não tem competência para apreciar 

a admissibilidade da denúncia, devendo somente remetê-la Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar (art. 9º, §2º).  

Quanto ao trâmite a ser seguido no procedimento de quebra de decoro, o CEDP 

prevê dois ritos distintos, sendo um deles destinado a apurar ilícitos menos graves, puníveis 

                                                      
95 No julgamento da Representação nº 20, de 21 de agosto de 2013, pelo Plenário da Câmara dos Deputados, 

foram somados 233 votos favoráveis à cassação de Natan Donadon, quando eram necessários ao menos 257 

votos nesse sentido. Com informações da Agência de Notícias da Câmara dos Deputados. Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/450596-CAMARA-MANTEM-MANDATO-

DO-DEPUTADO-NATAN-DONADON,-PRESO-HA-DOIS-MESES.html    
96 O caso chegou a ser levado ao Supremo Tribunal Federal por meio do Mandado de Segurança nº 32326, 

oportunidade em que o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, concedeu a medida cautelar requerida para 

suspender a deliberação do Plenário da Casa, consignando que “quando se tratar de Deputado cujo prazo de 

prisão em regime fechado exceda o período que falta para a conclusão de seu mandato, a perda se dá como 

resultado direto e inexorável da condenação, sendo a decisão da Câmara dos Deputados vinculada e 

declaratória” (decisão monocrática de 02/09/2013).  
97 Representação nº 22 de 2013.   

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/450596-CAMARA-MANTEM-MANDATO-DO-DEPUTADO-NATAN-DONADON,-PRESO-HA-DOIS-MESES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/450596-CAMARA-MANTEM-MANDATO-DO-DEPUTADO-NATAN-DONADON,-PRESO-HA-DOIS-MESES.html
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com suspensão de prerrogativas regimentais (art. 13), e o outro para apurar os ilícitos mais 

graves, puníveis com suspensão ou perda de mandato (art. 14). Este último é o que interessa 

para os fins deste trabalho. São, sinteticamente, seis as etapas do procedimento, descritas no 

caput e no §4º do art. 14: 

 

(i) apreciação preliminar da representação pelo Relator designado pelo 

Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá provocar 

pronunciamento do Plenário do Conselho pela inadmissão da representação 

(quando for considerada inepta ou carente de justa causa, o que só é possível 

em se tratando de representação de autoria de partido político) ou 

determinar a remessa de cópias ao Deputado acusado, que terá o prazo de 

dez dias úteis para apresentar sua defesa, em que já deverão ser indicadas 

provas e arroladas testemunhas;  

(ii) instrução probatória presidida pelo Relator, não podendo ultrapassar, no 

caso de apuração de conduta sujeita à pena de perda de mandato, o prazo de 

quarenta dias úteis; 

(iii) prolação de parecer pelo Relator, concluindo pela procedência (total ou 

parcial) ou pela improcedência da representação e, na hipótese de 

procedência, oferecendo projeto de resolução destinada à cominação da 

sanção; 

(iv) votação do parecer do Relator no Plenário do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, decisão da qual cabe recurso à Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania no prazo de cinco dias úteis; 

(v) sendo aprovado o parecer pela perda do mandato, encaminhamento da 

matéria à Mesa da Câmara, para leitura e inclusão na Ordem do Dia; 

(vi) por fim, deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados (que não poderá 

exceder noventa dias úteis, cf. art. 16, §1º, CEDP) e votação da proposta de 

resolução, considerando-se aprovada a perda do mandato com o voto da 

maioria absoluta de seus membros, em votação aberta e ostensiva.     

 

Um elemento importantíssimo a ser respeitado durante esse procedimento é a 

possibilidade de exercício de ampla defesa por parte do acusado, o que já vem expresso no 

texto constitucional e é reforçado pelo CEDP ao dispor que o Deputado poderá exercer sua 

defesa em todas as fases do processo, inclusive no Plenário da Câmara dos Deputados, seja 

por meio de advogado, pessoalmente ou, ainda, por intermédio de um colega parlamentar 

(art. 15). Some-se a isso a previsão do art. 9º do Regulamento do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, ao dispor que, caso o Representado não apresente defesa escrita ou não indique 

provas no prazo regimental, o Presidente do Conselho deverá nomear-lhe defensor dativo, 



108 

 

preservado o direito do Representado de substituir o defensor nomeado a qualquer 

momento98. 

Mas a ampla defesa constitucionalmente garantida no caso do procedimento de 

quebra de decoro é muito mais do que uma garantia formal de participação do Deputado em 

todas as fases do processo. Por se tratar de uma responsabilização eminentemente política, 

as matérias passíveis de arguição pelo representado são irrestritas, não havendo nenhuma 

obrigatoriedade de que a defesa seja elaborada em termos técnico-jurídicos. Importante é 

que o Deputado se defenda de todos os fatos a ele imputados, possuindo uma relevância 

menor a qualificação jurídica desses fatos. 

Corroborando a menor formalidade da peça inaugural do procedimento de quebra 

de decoro, a tramitação da Representação 01/2015 na Câmara de Deputados99 fixou um 

importante precedente no sentido da possibilidade de aditamento da denúncia para inclusão 

de novos fatos enquanto não está aberta a fase de instrução probatória. Mais do que isso, não 

se negou sequer a possibilidade de aditamento durante a instrução, desde que garantida ao 

representado a possibilidade de exercício de ampla defesa e contraditório em relação a esses 

novos fatos, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pela própria 

relatoria100. 

Outra questão que também foi abordada na Representação 01/2015 é a 

possibilidade ou não de apuração de fatos anteriores ao mandato em curso. A alegação de 

que os atos praticados em mandato já encerrado não poderiam ser apreciados em sede de 

procedimento de quebra de decoro foi rejeitada com base em precedentes do Supremo 

Tribunal Federal que reconhecem que a previsão do art. 86, §4º da Constituição Federal, 

válido para o Presidente da República enquanto Chefe de Estado, não são extensíveis para 

outros agentes públicos, nem mesmo para Chefes do Poder Executivo dos Estados, que 

                                                      
98 Sobre a importância da garantia da ampla defesa no procedimento de perda de mandato parlamentar, assim 

coloca Auro Augusto CALIMAN: “Impende reafirmar que o mandato parlamentar é bem jurídico-político de 

grandeza constitucional; seu exercício e sua manutenção, além de constituírem direito subjetivo do 

parlamentar, inserem-se igualmente como direito fundamental do cidadão à representação política, ex vi do 

princípio basilar da Democracia representativa insculpido no primaz artigo da Lei Fundamental (…). Havendo 

contra o parlamentar representação visando à perda do mandato, nele permanecerá, e somente deixará de 

exercê-lo depois de observado o devido processo legal e seus consectários, direito à ampla defesa e ao 

contraditório, postos como garantia constitucional a todos os ‘acusados em geral’ e a ele também (art. 5º, LV).” 

(CALIMAN, 2005a, p. 179-180) 
99 Representação apresentada contra o ex-Deputado Federal e ex-Presidente da Câmara dos Deputados Eduardo 

Cunha, do PMDB-RJ. 
100 “Este Tribunal consagrou entendimento no sentido de que, no curso do processo, desde que antes de 

prolatada a sentença e possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Ministério 

Público realizar o aditamento da denúncia, inclusive dando ao fato definição jurídica diversa. Agravo 

Regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC 49.071/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, 

DJe 04/03/2016) 
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ocupam apenas a função de governo101. Além disso, o parecer final da Representação 

02/2015 também invocou como precedente o caso em que era representada a Deputada 

Jaqueline Roriz, “no sentido de que parlamentares podem ser punidos por atos praticados 

até cinco anos antes do início do atual mandato, desde que o fato seja ilícito à época em que 

cometido, tenha ficado desconhecido do Parlamento e seja capaz, quando descoberto, de 

atingir a honra e a imagem da Câmara dos Deputados.”102   

Conforme veremos a seguir, nesse ponto há significativa diferença entre os 

procedimentos de quebra de decoro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 

2.4.2. Procedimento de quebra de decoro parlamentar no Senado Federal  

 

No CEDP do Senado Federal, o procedimento de quebra de decoro vem 

disciplinado nos artigos 14 a 21, num nível de detalhamento bastante superior ao do CEDP 

da Câmara dos Deputados. Exatamente como expresso no texto constitucional, o art. 14 

dispõe que a provocação para a instauração do procedimento deverá partir da Mesa do 

Senado ou de partido político com representação no Congresso Nacional. Em ambos os 

casos, o exame prévio de admissibilidade da denúncia será feito pelo Presidente do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar, e não por Relator designado para o caso, como acontece na 

Câmara dos Deputados.  

A primeira diferença notável entre os procedimentos da Câmara e do Senado é que 

na Câmara Alta o exame de admissibilidade da representação, além de avaliar questões 

referentes à justa causa e à eventual inépcia, também deverá observar as datas dos fatos 

relatados, determinando o arquivamento da denúncia caso diga respeito a atos praticados 

antes do início do mandato em curso, exceto se referente à ocorrência das incompatibilidades 

descritas no art. 54 da Constituição Federal (art. 14, §1º, inciso III, CEDP). A inclusão dessa 

previsão no CEDP do Senado Federal veio com a Resolução nº 25/2008, eliminando 

qualquer controvérsia a respeito da possibilidade de apreciação de condutas anteriores ao 

mandato e impedindo a formação de uma jurisprudência como a que vem sendo replicada 

no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.     

A escolha do Relator para o processo se dá apenas depois de apresentada a defesa 

prévia pelo Senador, oportunidade em que ele já deverá apresentar documentos e rol de 

                                                      
101 STF, ADI 1.021, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24/11/1995; ADI 1.009, Relator 

p/ Acórdão: Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DR de 17/11/1995. 
102 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/ parecer-do-dep-marcos-

rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha  

http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/%20parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
http://www2.camara.leg.br/a-camara/eticaedecoro/pareceres/%20parecer-do-dep-marcos-rogerio-rep-01-15-em-desfavor-do-dep-eduardo-cunha
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testemunhas (art. 15, II, “a”, CEDP). O Relator, então, apresentará relatório preliminar sobre 

o mérito, analisando se existem indícios suficientes de prática de ato que possa sujeitar o 

representado à perda de mandato. Em caso positivo, será instaurado o processo disciplinar 

(art. 15-A, caput e §1º, CEDP). Trata-se, como se vê, de uma etapa de contraditório prévio 

inexistente no procedimento da Câmara dos Deputados, algo semelhante ao que ocorre na 

apuração judicial de atos sujeitos às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa (art. 

17, §§7º e 8º, Lei nº 8.429/92). Temos aí a segunda diferença digna de nota entre os 

procedimentos da Câmara e do Senado. 

A terceira diferença é relativa à provocação do processo de quebra de decoro 

parlamentar por cidadão. O CEDP do Senado Federal também prevê essa possibilidade, 

porém nesse caso há um procedimento maior a ser seguido antes da instauração 

propriamente dita do processo disciplinar. Dispõe o art. 17 que qualquer cidadão, bem como 

qualquer parlamentar ou pessoa jurídica, poderá apresentar denúncia ao Conselho de Ética 

e Decoro Parlamentar em razão do descumprimento, por Senador, de preceitos contidos no 

Regimento Interno do Senado Federal e do próprio CEDP (incluídas, aí, as regras cujo 

descumprimento podem levar à perda do mandato). Nessa hipótese, deve haver uma análise 

preliminar da denúncia no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ouvido o 

Senador denunciado (art. 17, §4º), oitiva essa que não se confunde com a defesa prévia 

mencionada anteriormente. 

Após a realização desse procedimento, o Conselho deve deliberar pela procedência 

ou arquivamento da denúncia. Em caso de procedência, tratando-se de fatos que, se 

comprovados, poderiam levar à perda do mandato, os autos devem ser encaminhados à Mesa 

do Senado Federal, que por sua vez poderá apresentar representação para os fins do §2º do 

art. 55 da Constituição Federal (art. 17, §7º). Apenas com o retorno dos autos ao Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar é que se inicia o processo de quebra de decoro parlamentar, 

sendo então designado Relator e notificado o representado (art. 17, §9º).  

A última diferença digna de menção entre os procedimentos da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal é a participação da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania para exame dos aspectos constitucional, legal e jurídico da representação. No 

Senado Federal deve haver manifestação dessa Comissão após a deliberação do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar e antes da deliberação em Plenário (art. 17-O, §2º), 

independentemente de provocação. Já na Câmara dos Deputados, como referido acima, a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania só participa do procedimento de quebra 
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de decoro se houver recurso por parte do Deputado representado em face da votação 

realizada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.    

Examinadas essas peculiaridades dos procedimentos, cabe referir que o processo de 

quebra de decoro parlamentar no âmbito do Senado Federal também deve garantir ao 

representado o exercício da ampla defesa, o que significa oportunizar ao Senador a produção 

de todas as provas permitidas em lei, para que possa defender-se dos fatos imputados 

independentemente da qualificação jurídica a eles atribuída. Também aqui a defesa do 

parlamentar não está previamente restrita a determinadas matérias, tampouco precisa se 

limitar a argumentos técnico-jurídicos. 

O (des)respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo 

legal, aliás, são as únicas questões que podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário, 

já que o mérito da decisão sobre a perda de mandato é de competência única e exclusiva da 

Casa Parlamentar103. Mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal também entende que as 

questões relativas à interpretação de normas regimentais referentes ao procedimento estão 

imunes à revisão jurisdicional, por se tratarem de matéria interna corporis104. 

Por isso é que, em precedente recente de lavra do Ministro Celso de Mello105, apesar 

de ter ficado consignada a admissibilidade em tese de impetração contra ato do Presidente 

                                                      
103 Em sentido contrário, Eduardo Fortunato BIM defende que o Poder Judiciário pode apreciar a tipicidade 

dos atos tidos como violadores do decoro parlamentar: “Em regra, o Judiciário não pode dizer se tal ato é ou 

não ofensivo ao decoro parlamentar, exceto e excepcionalmente se o ato não estiver enquadrado em uma das 

três hipóteses constitucionais ou ele estiver fora do conteúdo semântico mínimo da expressão constitucional 

decoro parlamentar. (...) A tipicidade dos atos indecorosos exige que, mais do que o enquadramento em 

alguma das hipóteses constitucionais, ela efetivamente deva ocorrer no mundo dos fatos. Não estão imunes ao 

controle os atos de cassação fundados em motivos inexistentes ou os que, embora fundados em motivos 

existentes, foram erroneamente qualificados.” (BIM, 2006, p. 79). Consideramos inadmissível esse 

entendimento, pois a Constituição Federal é extremamente clara ao atribuir à Casa respectiva a decisão sobre 

a configuração ou não do ato indecoroso. Permitir que o Poder Judiciário controle a tipificação da conduta 

apreciada pelo Parlamento, podendo até mesmo verificar sua ocorrência “no mundo dos fatos”, significa nada 

menos do que transferir a decisão final sobre o mérito do processo de quebra de decoro parlamentar para as 

Cortes, aniquilando a competência constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo.  
104 “Não se revela admissível mandado de segurança, sob pena de ofensa ao postulado nuclear da separação de 

poderes (CF, art. 2º), quando impetrado com o objetivo de questionar divergências ‘interna corporis’ e de 

suscitar discussões de natureza regimental: apreciação vedada ao Poder Judiciário, por tratar-se de temas que 

devem ser resolvidos na esfera de atuação do próprio Congresso Nacional (ou das Casas que o integram). A 

submissão das questões de índole regimental ao poder de supervisão jurisdicional dos Tribunais implicaria, em 

última análise, caso admitida, a inaceitável nulificação do próprio Poder Legislativo, especialmente em 

matérias em que não se verifica evidência de que o comportamento impugnado tenha efetivamente vulnerado 

o texto da Constituição da República.” (STF, MS 33705 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 28-03-2016 PUBLIC 29-03-

2016). No mesmo sentido, também da jurisprudência do STF: MS 25588 AgR, Relator(a):  Min. MENEZES 

DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 

EMENT VOL-02359-02 PP-00350 RTJ VOL-00210-01 PP-00241 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 135-139; MS 

26062 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, DJe-060 DIVULG 

03-04-2008 PUBLIC 04-04-2008. 
105 Trata-se do Mandado de Segurança nº 34.064, impetrado pelo então Senador da República Delcídio do 

Amaral, posteriormente cassado por seus pares na Representação nº 01 de 2015.  
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do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em processo destinado à decisão sobre a perda 

do mandato – pois “sempre caberá a esta Suprema Corte, mediante formal provocação da 

parte lesada, o exercício da jurisdição constitucional, que lhe é inerente, nos casos em que 

se alegue ofensa, atual ou iminente, a um direito individual”106 –, foi rejeitada a alegação de 

que deveria ter havido remessa do processo à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

antes mesmo da deliberação pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Entendeu o 

Ministro que a decisão do Presidente do Conselho de encaminhar os autos somente após a 

votação do parecer preliminar era uma interpretação razoável do CEDP e do Regimento 

Interno do Senado Federal, não devendo essa interpretação ser substituída por outra 

conferida pelo Poder Judiciário. 

Na mesma decisão, também foi reafirmada a posição da Suprema Corte de que “as 

regras de impedimento e suspeição constantes de códigos processuais não se aplicam 

subsidiariamente a procedimentos de natureza política, que não são equiparáveis a processos 

judiciais ou administrativos comuns”107. Não seria de se esperar entendimento diverso, uma 

vez que o procedimento político, por sua própria natureza, está sujeito a pressões e 

influências que desnaturariam o processo judicial. Daí porque são previstas regras estritas 

para assegurar a independência e imparcialidade dos juízes, regras essas que não se 

coadunam com o processo de responsabilização política.  

 

2.5. Regime jurídico do Parlamentar afastado: o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal   

 

Antes de passarmos para o estudo das causas de responsabilização jurídica de 

parlamentares, merece ser analisado um importante precedente do Supremo Tribunal Federal 

que tratou da questão relativa ao regime jurídico dos parlamentares licenciados nos termos 

do art. 56, inciso I, da Constituição Federal e sua sujeição ou não ao procedimento de perda 

de mandato por quebra de decoro parlamentar. Como visto no primeiro item deste capítulo, 

a Constituição Federal, ao listar os cargos e funções que os parlamentares não podem ocupar 

desde a expedição do diploma ou da posse (as chamadas incompatibilidades parlamentares), 

prevê também relevantes exceções, consistentes em cargos estratégicos do poder executivo 

– Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal ou 

de Território, Prefeitura de Capital ou Chefe de Missão Diplomática temporária. Assim, um 

                                                      
106 STF, MS 34064 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática de 16/03/2016. 
107 STF, MS 34.037-MC/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática de 19/02/2016. 
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Deputado Federal que assume, por exemplo, o cargo de Ministro de Estado não perde sua 

condição de parlamentar. Mas a qual regime de responsabilização está sujeito enquanto 

exercer as funções desse segundo cargo? Ao regime próprio dos parlamentares (art. 55 da 

Constituição Federal) ou ao dos crimes de responsabilidade previstos na Lei nº 1.079/50? 

Foi sobre essa questão que se debruçou o Supremo Tribunal Federal no julgamento 

da Medida Cautelar no Mandado de Segurança nº 25579108, impetrado pelo então Deputado 

Federal José Dirceu, que ocupara o cargo de Ministro da Casa Civil durante o episódio que 

ficou conhecido como “Mensalão”. Ao retornar para o exercício do cargo legislativo e passar 

a enfrentar um processo de quebra de decoro parlamentar, o deputado recorreu à Corte 

Suprema sustentando que a investigação diria respeito a fatos ocorridos enquanto estava 

afastado da função na Câmara dos Deputados e que, em razão disso, não poderia ser 

submetido ao regime de responsabilização perante aquela Casa.  

O Relator do caso, Ministro Sepúlveda Pertence, foi sensível à argumentação do 

impetrante, sustentando que, pelos fatos ocorridos durante o exercício do cargo de Ministro, 

somente enquanto Ministro poderia ser responsabilizado, por existir regime próprio de 

responsabilização também constitucionalmente previsto. Assim argumentou o relator:  

Insiste-se em que, não obstante, o congressista não perde o seu mandato, 

mas apenas interrompe o exercício dele, enquanto dure a licença: essa obviedade 

não pode, contudo, ser levada às últimas consequências, sem a devida abstração 

de que – não, em razão da licença em si mesma, mas, sim, da investidura em 

função de outro Poder –, o Deputado – enquanto for Ministro de Estado – insere-

se no regime político e jurídico de seu status ministerial, ao qual é mais que 

duvidoso se pudesse simultaneamente somar prerrogativas e responsabilidades da 

sua qualidade de congressista, inextrincavelmente vinculadas ao exercício do 

mandato legislativo. 

 

Sustentou o Ministro Sepúlveda Pertence, ainda, que os fatos imputados ao 

impetrante configurariam, em tese, crime de responsabilidade nos termos da Lei nº 1.079/50 

e, dessa forma, como tal deveriam ser apurados. Essa posição, que foi seguida pelos 

Ministros Eros Grau e Nelson Jobim, também se fundamentou em jurisprudência antiga do 

Supremo Tribunal Federal que reconhecia que o parlamentar investido em cargo de Ministro 

deixa de gozar de prerrogativas próprias dos integrantes de órgão legislativo109, como o são 

                                                      
108 MS 25579 MC, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. JOAQUIM 

BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2005, DJe-087 DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 

24-08-2007. 
109 “Queixa contra Deputado Federal, investido na função de Ministro de Estado, imputando-lhe crime de 

difamação (art. 139 do código penal). O Deputado que exerce a função de Ministro de Estado não perde o 

mandato, porem não pode invocar a prerrogativa da imunidade, material ou processual, pelo cometimento de 

crime no exercício da nova função. Inteligência do art. 32 e seu paragrafo 1., da Constituição, na redação da 

Emenda n. 11/78. Rejeição da preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da República e cancelamento da 
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a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos (art. 53, caput, CRFB) e a imunidade formal 

prevista no §2º do art. 53 da Constituição Federal110. Tudo isso seria um indicativo de que o 

regime do parlamentar afastado nos termos do art. 56, I da Constituição Federal é aquele 

próprio do cargo ocupado (no caso sob análise, Ministro de Estado), o que se estenderia para 

a forma de responsabilização a que pode ser submetido.  

Não foi essa, porém, a posição que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal. A 

divergência inaugurada pelo Ministro Joaquim Barbosa acabou sendo seguida pela maioria 

dos componentes da Corte, que elencaram diversos motivos pelos quais o impetrante poderia 

ser submetido ao processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar: (i) a 

submissão ao regime de crime de responsabilidade somente perduraria durante o exercício 

da função ministerial e em razão de “fatos e atos estritamente vinculados ao exercício da 

função executiva”111; (ii) o parlamentar ocupante de cargo de Ministro de Estado “ainda está 

vinculado ao regime que lhe garante prerrogativas inerentes ao mandato no qual está 

investido”112, como é o caso da prerrogativa de foro, de modo que também deve estar 

vinculado aos deveres decorrentes do mandato parlamentar; (iii) o representante eleito para 

cargo legislativo e investido em função executiva pode a qualquer momento retornar ao 

exercício do mandato parlamentar, inclusive para participar de uma votação específica de 

interesse do governo, o que indica a permanência de sua posição subjetiva como 

parlamentar113. 

Como se vê, a questão gera perplexidades que estão longe de ser resolvidas, 

principalmente em razão da peculiar possiblidade de trânsito entre cargos legislativos e 

executivos, o que é tudo menos natural em um sistema de governo presidencialista. Após 

esse caso apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em 2005, não houve outros julgamentos 

                                                      
Súmula n. 4 (parágrafo 1. do art. 102, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Decisão tomada 

por maioria absoluta de votos. Rejeição da queixa, por unanimidade de votos, eis que a simples revelação de 

débito para com entidade pública não traduz, em tese, crime contra a honra.” (Inq 104, Relator(a):  Min. DJACI 

FALCÃO, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/1981, DJ 02-10-1981 PP-09773 EMENT VOL-01228-01 PP-

00001 RTJ VOL-00099-02 PP-00477) 
110 Art. 53, §2º, CRFB: “Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser 

presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro 

horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.” 
111 Assim se extrai do voto do Ministro Joaquim Barbosa: “A representação formulada contra o Impetrante 

pelo Partido Trabalhista Brasileiro não diz respeito a fatos que possam se qualificar como inerentes ao exercício 

da função de Ministro de Estado. Ao contrário. Acusa-se o Impetrante de haver praticado atos que tinham por 

finalidade ‘interferir e fraudar o regular andamento dos trabalhos legislativos, alterando o resultado de 

deliberações em favor do Governo.’ Ou seja, a acusação é juridicamente vinculada à primitiva condição de 

parlamentar do Impetrante, em suma, à sua influência política. Irrelevante, a meu ver, o fato de que 

formalmente não haja contemporaneidade entre tais fatos e o exercício efetivo do mandato parlamentar.” 
112 Voto do Ministro Gilmar Mendes.  
113 Voto do Ministro Carlos Velloso.  
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semelhantes para que se possa afirmar que exista uma jurisprudência firmada em um ou 

outro sentido a respeito do regime de responsabilização do parlamentar afastado para o 

exercício de altos cargos do executivo. Embora tenha se formado uma maioria em torno do 

entendimento de que, naquele caso concreto, o impetrante poderia responder a processo de 

quebra de decoro parlamentar, não houve uma razão de decidir comum a todos os votos 

dessa maioria. Assim, persiste a dúvida de se, em eventual novo caso, poderia ser esperado 

o mesmo resultado, principalmente levando em consideração que a composição da Corte já 

se alterou significativamente desde então. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

3. PERDA DE MANDATO COMO RESPONSABILIZAÇÃO JURÍDICA 

DE PARLAMENTARES: OS INCISOS III, IV E V DO ART. 55 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

 Examinadas as hipóteses em que a perda de mandato parlamentar decorre da 

responsabilização política desses representantes eleitos, cabe-nos agora abordar os casos de 

responsabilização jurídica, assim entendidos aqueles em que a Casa Parlamentar recebeu da 

Constituição Federal unicamente a competência para declarar a perda do mandato, tão logo 

verificada a ocorrência das situações objetivas estipuladas nos incisos III, IV e V do art. 55 

da Carta Magna. Assim dispõem os mencionados incisos: 

 

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

(...) 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 

ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. 

 

Neste capítulo, procederemos à análise individualizada de cada uma dessas três 

hipóteses, dedicando especial atenção ao caso disposto no inciso V (decretação da perda do 

mandato pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição), por ser o mais complexo 

e que mais enseja problemáticas. Em seguida, à semelhança do que foi feito no capítulo 

anterior, serão comentadas as disposições procedimentais dos Regimentos Internos da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a fim de elucidar quais os órgãos envolvidos e 

quais as matérias de defesa que podem ser levantadas pelo parlamentar cujo mandato está 

em jogo.  

 

3.1. O não-comparecimento à terça parte das sessões ordinárias da sessão legislativa 

 

A primeira hipótese de perda de mandato por responsabilização jurídica do 

parlamentar é o não-comparecimento do representante a um terço das sessões ordinárias da 

Casa a que pertencer em cada sessão legislativa. O dispositivo é bastante claro, de forma que 

geralmente não recebe maiores comentários por parte da doutrina e da jurisprudência. Há, 

porém, alguns detalhes que merecem atenção.  

Em primeiro lugar, essa hipótese ilustra bem o argumento trabalhado no início da 

segunda parte do trabalho de que a qualidade do sujeito ou órgão responsável pela decretação 
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da perda do mandato é apenas um indício da natureza da responsabilização – se jurídica ou 

política –, não podendo ser considerado de forma isolada, sem a análise da natureza dos 

parâmetros do controle e demais características da decisão. Veja-se que a decretação da 

perda do mandato do parlamentar em razão da extrapolação do máximo de ausências 

permitidas é feita sem qualquer participação de órgãos do Poder Judiciário, o que nem por 

isso significa que essa é uma responsabilização política. É, isto sim, uma responsabilização 

jurídica em razão da objetividade do critério em questão: basta que o parlamentar deixe de 

comparecer ao terço das sessões ordinárias da Casa a que pertence para que o procedimento 

de cassação possa ser deflagrado, não havendo maiores ilações interpretativas a serem feitas. 

Em segundo lugar, é necessário analisar o que são as “sessões ordinárias” das Casas 

Parlamentares, pois somente esse tipo de sessão pode ser utilizado como parâmetro para 

contabilizar as presenças e ausências do representante (ao menos para os fins do art. 55 da 

CRFB). Em relação à Câmara dos Deputados, estabelece o Regimento Interno que as sessões 

ordinárias são as sessões deliberativas realizadas de terça a quinta-feira, iniciando-se às 

quatorze horas (art. 65, inciso II, letra “a”, RICD), compreendendo o Pequeno Expediente, 

o Grande Expediente, a Ordem do Dia e as Comunicações Parlamentares (art. 66, RICD). 

Não estão aí incluídas as sessões preparatórias, as sessões deliberativas extraordinárias e as 

sessões não deliberativas (art. 65, incisos I, II, letra “b” e III, RICD). O Regimento Interno 

do Senado Federal, por sua vez, é ainda mais explícito ao estabelecer o significado das 

sessões ordinárias: “Considera-se sessão deliberativa ordinária, para os efeitos do art. 55, III, 

da Constituição Federal, aquela realizada de segunda a quinta-feira às quatorze horas e às 

sextas-feiras às nove horas, quando houver Ordem do Dia previamente designada” (art. 154, 

§1º, RISF).  

Note-se que, além de a Constituição Federal não incluir as sessões extraordinárias 

dentre aquelas a cujo comparecimento o parlamentar está obrigado, também não há nenhuma 

menção à necessidade de comparecimento às sessões das comissões permanentes e 

temporárias da qual o parlamentar faça parte. Parece haver aí uma incongruência no texto 

constitucional, pois ao mesmo tempo em que considera que apenas a ausência às sessões 

ordinárias pode dar causa à perda do mandato, atribui significativo poder às comissões 

temáticas, que podem deliberar e votar de forma terminativa sobre diversas matérias, sem 

necessidade de votação em plenário. Não é outro o teor do art. 58, §2º, inciso I da 

Constituição Federal: “Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I – 

discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do 

Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa”.  
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Para compreender a extensão desse dispositivo, é necessária novamente a remissão 

aos Regimentos Internos das Casas Parlamentares, responsáveis pela complementação do 

texto constitucional na medida em que especificam as matérias que não estão abrangidas na 

reserva de Plenário e o procedimento a ser seguido nas comissões114. São, de fato, bastante 

amplas as competências legiferantes atribuídas pelas normas regimentais às comissões 

temáticas. No caso da Câmara dos Deputados, o tema vem tratado no art. 24 do RICD115, 

complementado pelo art. 132, §2º, RICD116. Já quanto ao Senado Federal, as disposições 

pertinentes estão no art. 91 do RISF117. Da leitura desses dispositivos, percebe-se que a 

significativa maioria das competências legislativas das Casas Parlamentares estão atribuídas 

às comissões, que em geral podem deliberar e votar projetos de lei ordinária sem participação 

do Plenário, excetuados os projetos de código, de lei complementar, de emenda 

constitucional e outras particularidades de cada um dos regimentos.  

                                                      
114 A propósito da importância dos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na 

definição dos contornos da competência legiferante das comissões temáticas, relata Luciana Botelho 

PACHECO: “Instituído somente em seu princípio mais básico na Constituição – como um procedimento de 

discussão e votação de leis em que as comissões das casas legislativas podem se sub-rogar nas funções 

tradicionalmente só exercidas pelos plenários, salvo recurso em contrário – sua regulação na vida cotidiana da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal acabou sendo inteiramente remetida ao campo normativo dos 

respectivos regimentos internos, aos quais o Constituinte de 1988 confiou a tarefa de disciplinar sua 

implementação, o que deveria envolver não só a definição das hipóteses de aplicabilidade do novo rito mas 

também todas as demais adaptações normativas internas que se fizessem necessárias para dotar o mecanismo 

de efetividade na prática parlamentar.” (PACHECO, 2014, p. 87) 
115 Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no 

que lhes for aplicável, cabe: (...) II - discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, 

salvo o disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os projetos: a) de lei complementar; b) de código; c) de 

iniciativa popular; d) de Comissão; e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o 

§ 1º do art. 68 da Constituição Federal; f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido 

aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas; g) que tenham recebido pareceres divergentes; h) em regime 

de urgência. 
116 Art. 132, §2º: Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, 

projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do 

respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse 

sentido, de um décimo dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da 

Câmara. 
117 Art. 91. Às comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe, dispensada a competência do Plenário, nos 

termos do art. 58, § 2º, I, da Constituição, discutir e votar: I – projetos de lei ordinária de autoria de Senador, 

ressalvado projeto de código; II – projetos de resolução que versem sobre a suspensão da execução, no todo 

ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (Const., art. 

52, X). III – projetos de decreto legislativo de que trata o § 1º do art. 223 da Constituição Federal. § 1º O 

Presidente do Senado, ouvidas as lideranças, poderá conferir às comissões competência para apreciar, 

terminativamente, as seguintes matérias: I – tratados ou acordos internacionais (Const., art. 49, I); II – 

autorização para a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais 

em terras indígenas (Const., art. 49, XVI); III – alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 

dois mil e quinhentos hectares (Const., art. 49, XVII); IV – projetos de lei da Câmara de iniciativa parlamentar 

que tiverem sido aprovados, em decisão terminativa, por comissão daquela Casa; V – indicações e proposições 

diversas, exceto: a) projeto de resolução que altere o Regimento Interno; b) projetos de resolução a que se 

referem os arts. 52, V a IX, e 155, §§ 1º, IV, e 2º, IV e V, da Constituição; c) proposta de emenda à Constituição. 
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A consequência disso é que, entre nós, acabou-se considerando como processo 

legislativo ordinário aquele que é iniciado e finalizado no âmbito das comissões temáticas, 

ressalvada a possibilidade de recurso ao Plenário, conforme disposto no já mencionado art. 

58, §2º, inciso I da CRFB. São ilustrativas, a propósito, as palavras de Paulo Adib CASSEB: 

 

A disciplina regimental da matéria, no Brasil, posiciona o procedimento 

deliberante das comissões como a regra geral no processo legislativo, instaurado 

de modo automático, sem que o Plenário tenha de manifestar-se expressamente, 

deferindo a delegação. Na realidade, o presidente da Casa que recebe a proposição 

verifica se há compatibilidade com o procedimento deliberante e, ao distribuir o 

projeto para a comissão competente já menciona, no próprio despacho, o 

procedimento a ser utilizado. O sistema de comissões deliberantes desponta, então, 

como o verdadeiro “procedimento normal”, tanto na Câmara dos Deputados como 

no Senado. 

Esse mecanismo torna secundária a utilização do procedimento 

preparatório, marcado pela designação de votação final pelo Plenário, que passa a 

ser empregado nos casos estritamente necessários, em face de vedação regimental 

para a adoção de delegação interna corporis. Esse fenômeno eleva o procedimento 

deliberante à destacada condição de real e concreta fonte propulsora da legislação 

pátria. (CASSEB, 2008, p. 319) 

 

Assim, considerada essa proeminência das comissões temáticas na sistemática 

adotada pela Constituição Federal, o não-comparecimento dos parlamentares a essas sessões 

pode ser muito mais gravoso do que a sua ausência nas sessões ordinárias do Plenário, que, 

em matéria de processo legislativo, acabam tendo uma competência verdadeiramente 

residual.  

Ademais, a presença dos parlamentares nas sessões das comissões é de grande 

importância para a preservação da proporcionalidade dos partidos e blocos parlamentares, o 

que é um princípio a ser seguido na formação das comissões118. Evidentemente, 

considerando que as comissões têm um número de integrantes diversas vezes menor do que 

o do Plenário, a representatividade de cada parlamentar na defesa dos direitos, interesses, 

opiniões e ideologia de determinado setor do eleitorado é muito maior nas comissões e a sua 

ausência, consequentemente, é muito mais sentida. 

Daí se conclui que o dispositivo em comento, embora seja louvável sua intenção de 

incentivar a efetiva participação do representante na vida parlamentar, não logrou atingir 

esse objetivo, pois as sessões ordinárias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal hoje 

                                                      
118 Conforme disposição do art. 58, §1º da Constituição Federal: “Na constituição das Mesas e de cada 

Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos 

parlamentares que participam da respectiva Casa.” 
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não constituem o locus da maior produção legislativa – que continua sendo uma das funções 

mais relevantes do Congresso Nacional.    

Examinado o significado do termo “sessões ordinárias” mencionado no inciso III do 

art. 55 da Constituição Federal, em terceiro lugar fazemos uma breve menção ao sentido de 

“sessão legislativa”. A Constituição Federal, quando dispõe que o parlamentar perderá o 

mandato caso deixe de comparecer ao terço das sessões ordinárias de cada sessão legislativa, 

quer com isso estabelecer a obrigação do parlamentar de ter um mínimo de presenças em 

cada ano de trabalho do Congresso Nacional, conforme a disposição do art. 57, caput da 

Carta Magna: “O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de 

fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.”  

É dizer, não basta que o parlamentar compareça a dois terços das sessões ordinárias 

durante o período de seu mandato (quatro anos para os deputados federais e oito anos para 

os senadores), sendo necessário que tenha essa frequência mínima em cada intervalo entre 2 

de fevereiro e 22 de dezembro do ano civil. A finalidade dessa disposição é fazer com o que 

representante efetivamente acompanhe as discussões políticas e os trabalhos parlamentares 

ao longo do tempo em que estiver ocupando uma cadeira do Congresso Nacional, de nada 

adiantando que esse acompanhamento fique concentrado em determinados momentos do 

mandato.   

Para finalizar os comentários acerca dessa hipótese de perda de mandato parlamentar, 

cabe-nos falar das exceções trazidas pelo art. 55, inciso III, da Constituição Federal. 

Estabelece o dispositivo que o parlamentar não perderá o mandato se o não-comparecimento 

à terça parte das sessões ordinárias estiver amparado em licença ou for justificado pela 

realização de missão autorizada pela Casa a que pertencer. A compreensão dessas exceções 

depende da leitura conjunta desse dispositivo com o art. 56 da Constituição Federal, já 

comentado no capítulo anterior, quando foram abordadas as exceções às incompatibilidades 

parlamentares. Veja-se o teor do artigo:  

 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário 

de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de 

missão diplomática temporária; 

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem 

remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não 

ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa. 

 

Como se vê, são três as espécies de licença que a Constituição Federal admite sejam 

concedidas aos parlamentares: a licença médica, sem prejuízo da remuneração e sem limite 

temporal (art. 56, II, primeira parte, CD/88); a licença para tratar de assunto pessoal, com 
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prejuízo da remuneração e com limite temporal – cento e vinte dias por sessão legislativa 

(art. 56, II, segunda parte, CD/88); e a licença para investidura em alto cargo do Poder 

Executivo (art. 56, I, CRFB), caso em que o parlamentar poderá optar pela remuneração do 

mandato ou do cargo que vier a assumir (art. 56, §3º, CRFB). Assim, caso o Parlamentar 

incorra em uma dessas três situações, ou, ainda, esteja alocado para a realização de missão 

(diplomática ou não) autorizada pela Casa, não estará sujeito à perda do mandato, ainda que 

venha a se ausentar por mais de um terço das sessões ordinárias em cada sessão legislativa.  

 

3.2. Hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos previstas na Constituição 

 

O segundo caso a ser analisado neste capítulo é a perda de mandato parlamentar 

decorrente da perda ou suspensão dos direitos políticos, nos estritos casos previstos na 

Constituição Federal. Como se sabe, os direitos políticos constituem um importante tipo de 

direito fundamental, consagrado nas principais declarações de direitos (a exemplo da 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa de 1789119, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 e do Pacto Internacional sobre Direito 

Civis e Políticos, também da ONU, de 1966) e essencial para a plena participação dos 

indivíduos na vida em comunidade, no exercício do que JELLINEK chamou de status 

ativo120.  

Em qualquer regime que se pretenda democrático, é indispensável não apenas que 

haja a previsão de garantias institucionais aos direitos políticos (como faz a Constituição 

brasileira, por exemplo, ao inclui-los dentre as cláusulas de inabolibilidade do art. 60, §4º e 

permitir sua proteção por meio de mandado de segurança), mas também que a perda ou 

suspensão desses direitos esteja circunscrita a situações excepcionais e constitucionalmente 

previstas. É nesse sentido a disposição do art. 15 da Constituição Federal: 

 

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se 

dará nos casos de: 

                                                      
119 Art. 6º: “A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer pessoalmente, 

ou por meio de representantes, à sua formação. Ela deve ser a mesma para todos, quer proteja, quer puna. 

Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, cargos e 

empregos públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção a não ser a de suas virtudes e seus talentos.” 

(tradução de Fábio Konder COMPARATO, 2007, p. 159) 
120 Esclarece JELLINEK, a respeito do status ativo, que “ele se diferencia do status civitatis principalmente na 

medida em que seu conteúdo imediato não é construído por pretensões em face do Estado, mas, pelo contrário, 

ele possibilita ao indivíduo uma ação estatal, através da qual ele é inserido como membro da organização do 

Estado. O status ativo é exatamente o oposto do status negativo. Por força deste, o indivíduo é libertado do 

Estado; por força daquele, o indivíduo é um agente do Estado.” (JELLINEK, 2006, p. 136, tradução livre).   
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I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 

II - incapacidade civil absoluta; 

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos 

termos do art. 5º, VIII; 

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 

 

Em caso de ocorrência de qualquer dessas hipóteses, a primeira e mais flagrante 

consequência para a pessoa que perdeu os direitos políticos ou teve-os suspensos é a 

impossibilidade de votar (perda ou suspensão da capacidade eleitoral ativa121) e de ser votada 

(perda ou suspensão da capacidade eleitoral passiva122), o que será uma consequência 

permanente no caso da perda desses direitos e temporária no caso de suspensão. Mas, em se 

tratando de pessoa detentora de mandato eletivo para a Câmara dos Deputados ou o Senado 

Federal, outra decorrência relevante é a sua sujeição ao procedimento de perda do mandato, 

conforme a previsão do art. 55, inciso IV, da Constituição Federal.  

É inevitável, neste ponto, voltar a um tema que foi discutido no capítulo anterior, 

especificamente no item 2.3. Afinal, o exercício de mandato eletivo é estritamente vinculado 

ao pleno gozo dos direitos políticos? Ou esse pleno gozo é necessário apenas para a eleição 

ao cargo, tratando-se de condição de elegibilidade, mas não de condição de permanência no 

mandato? Conforme já argumentamos oportunamente, a alternativa correta é esta última, por 

mais contraintuitivo que isso possa parecer.  

Essa conclusão decorre da interpretação do art. 55, inciso VI, c/c art. 55, §2º da 

CRFB, que preveem a possibilidade (não a necessidade!) de perda de mandato do 

parlamentar condenado criminalmente em sentença transitada em julgado. Como visto, essa 

sistemática permite que o parlamentar que esteja sofrendo os efeitos da condenação criminal, 

dentre eles a suspensão dos direitos políticos (conforme o inciso III do art. 15 acima 

transcrito), continue no pleno exercício do mandato quando a Casa respectiva assim o 

decidir, lembrando que essa decisão não precisa ser justificada em termos jurídicos, mas 

pode, pelo contrário, ser fundamentada em conveniência e oportunidade políticas. Pode-se 

dizer, assim, que o direito ao exercício do mandato tem uma sobrevida em relação aos 

direitos políticos, não se extinguindo automaticamente sempre que estes venham a ser 

suspensos.   

                                                      
121 Nos termos do Glossário Eleitoral Brasileiro, a capacidade eleitoral ativa é o “Reconhecimento legal da 

qualidade de eleitor no tocante ao exercício do sufrágio”. Disponível em: 

http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-c#capacidade-eleitoral-ativa. 
122 Nos termos do Glossário Eleitoral Brasileiro, a capacidade eleitoral passiva “é a susceptibilidade de ser 

eleito”. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-c#capacidade-

eleitoral-passiva. 

http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-c#capacidade-eleitoral-ativa
http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-c#capacidade-eleitoral-passiva
http://www.tse.jus.br/eleitor/glossario/termos-iniciados-com-a-letra-c#capacidade-eleitoral-passiva
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Em que pesem essas considerações, quis o constituinte que, nas hipóteses dos incisos 

I (cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado), II (incapacidade civil 

absoluta), IV (recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos 

termos do art. 5º, VIII, CRFB) e V (improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º, 

CRFB) do art. 15 da Constituição Federal, a perda do mandato parlamentar sobrevenha à 

perda ou suspensão dos direitos políticos de forma vinculada, sem que a Casa possa decidir 

em sentido contrário. Assim, as próximas linhas serão dedicadas ao exame dessas hipóteses, 

não se repetindo aqui o debate acerca da perda do mandato em caso de condenação criminal 

transitada em julgado, para o que remetemos ao terceiro item do capítulo 2.  

 

3.2.1. Cancelamento da naturalização 

 

Iniciando pela hipótese de cancelamento da naturalização, é bastante natural que o 

brasileiro naturalizado, ao perder esta condição, perca também os direitos políticos que a 

acompanham, já que retornará à condição de estrangeiro e não poderá sequer alistar-se para 

fins eleitorais, conforme proibição contida no art. 14, §2º da Constituição Federal (“Não 

podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar 

obrigatório, os conscritos”). É que os direitos políticos, diferentemente de outros direitos 

individuais como os contidos no art. 5º da Constituição Federal, não decorrem unicamente 

da condição humana que confere idêntica dignidade a todas as pessoas, mas decorrem da 

circunstância do pertencimento a uma determinada comunidade política, circunstância essa 

a que se convencionou chamar de “cidadania”. Assim, os cidadãos brasileiros terão direitos 

políticos assegurados pela Constituição e pelo Estado brasileiros, mas perderão essa proteção 

caso venham a perder o status de cidadão.  

Pois bem, o cancelamento da naturalização, dada a gravidade das consequências daí 

decorrentes, somente é permitido pela Constituição Brasileira em caso de “atividade nociva 

ao interesse nacional” (art. 12, §4º, I, CRFB), sempre por sentença judicial, evidentemente 

respeitada a ampla defesa e o contraditório. A Carta Magna, assim, exclui a possibilidade de 

cancelamento administrativo da naturalização, da mesma forma que proíbe a cassação de 

direitos políticos, procurando com isso evitar os arbítrios cometidos no país no período 

ditatorial que precedeu a ordem constitucional hoje vigente. Uma vez cancelada a 

naturalização por sentença judicial, somente haverá a perda dos direitos políticos quando de 

seu trânsito em julgado, tornando-se então definitiva a perda da condição de cidadania, 

ressalvada a hipótese de rescisão do julgado por órgão judicial competente.  
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Embora o inciso I do art. 15 da Constituição Federal mencione a perda dos direitos 

políticos apenas no caso de cancelamento da naturalização por atividade nociva ao interesse 

nacional, não há justificativa para que não se inclua nessa hipótese a perda da nacionalidade 

brasileira em decorrência da aquisição de outra nacionalidade, como dispõe o art. 12, §4º, 

inciso II do mesmo diploma, ou ainda a eventual anulação do procedimento de naturalização. 

Nesse sentido, alerta Alexandre de MORAES: 

 

Tanto a perda quanto a suspensão dos direitos políticos, como já 

ressaltado, somente poderão ocorrer nos casos taxativamente previstos na 

Constituição. Logicamente, não necessariamente nas previsões do art. 15, como é 

o caso da hipótese prevista no art. 12, §4º, II. Assim, determina essa norma legal 

que será declarada a perda da nacionalidade brasileira, administrativamente, 

quando a pessoa adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Como 

consequência dessa alteração em sua condição jurídica, tornando-se estrangeiro, 

por óbvio não mais terá direitos políticos no Brasil. O mesmo ocorrerá nas 

hipóteses em que o procedimento de naturalização vier a ser anulado judicialmente 

por vício de consentimento no ato jurídico (erro, dolo, coação, fraude ou 

simulação). A pessoa retornará à condição de estrangeiro, deixando, pois, de 

ostentar direitos políticos perante o ordenamento brasileiro. (MORAES, 2005, p. 

592)   

 

Em todas essas hipóteses – cancelamento ou anulação da naturalização e perda da 

nacionalidade brasileira em razão da aquisição de outra nacionalidade, ressalvadas as 

exceções postas nas alíneas “a” e “b” do inciso II do §4º do art. 14123 – a pessoa que deixou 

de ser brasileira, caso seja detentora de mandato parlamentar para a Câmara dos Deputados 

ou Senado Federal, perderá também o seu cargo. A consequência é bastante razoável, pois 

nada mais natural que os mandatos eletivos destinados a propiciar a representação política 

do povo brasileiro sejam exercidos por pessoas que também ostentam essa condição.  

3.2.2. Incapacidade civil absoluta 

 

O segundo caso de perda ou suspensão dos direitos políticos que acarreta a perda do 

mandato parlamentar é a incapacidade civil absoluta (art. 15, inciso II, CRFB). Nesse ponto, 

a Constituição não foi exauriente, deixando para o legislador ordinário a missão de 

estabelecer os casos e as condições em que a pessoa poderá ser considerada absolutamente 

incapaz para os atos da vida civil (e, por consequência, também para os atos da vida política). 

Tradicionalmente, a definição dos casos de incapacidade civil absoluta é feita pelo Código 

                                                      
123 Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e imposição de naturalização, pela lei 

estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território 

ou para o exercício de direitos civis.  
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Civil, logo em seu primeiro capítulo, que trata exatamente da personalidade e da capacidade. 

Ocorre que, com a edição da Lei nº 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e alterou importantes passagens do Código Civil, restou praticamente esvaziada 

a noção de incapacidade civil absoluta, que hoje se aplica apenas às pessoas menores de 

dezesseis anos (art. 3º, caput, CC). 

De fato, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ao revogar os incisos I, II e III do art. 

3º do Código Civil, impossibilitou que sejam considerados absolutamente incapazes as 

pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento 

para a prática dos atos da vida civil, e ainda as que, mesmo por causa transitória, não 

puderem exprimir sua vontade. Esses casos são agora abrangidos pelo art. 4º do Código 

Civil, que trata dos incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer (e, por 

serem considerados apenas relativamente incapazes, não são alcançados pela previsão do 

art. 15, inciso II, da Constituição Federal, que determina a suspensão dos direitos políticos 

no caso de incapacidade civil absoluta).  

É dizer, com o novo texto do Código Civil, restou extinta a possibilidade de que uma 

pessoa venha a ser interditada para a prática de todos os atos da vida civil, podendo a 

sentença que institui a curatela tão-somente limitar a prática de atos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial e negocial (art. 85, Lei nº 13.146/2015). Os direitos políticos não 

são atingidos por essa disposição, tanto é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê 

expressamente que a curatela não alcança o direito ao voto (art. 85, §1º, Lei nº 13.146/2015), 

o que representa uma relevante modificação no regime da interdição. 

Em razão das alterações introduzidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o 

Tribunal Superior Eleitoral, em Acórdão proferido no Processo Administrativo nº 11471,  

determinou que os órgãos da Justiça Eleitoral abstenham-se de anotar a suspensão de direitos 

políticos por incapacidade civil absoluta, mesmo que tenha sido decretada em data anterior 

à entrada em vigência da referida lei, como se denota da seguinte ementa: 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUESTIONAMENTOS. 

APLICABILIDADE. VIGÊNCIA. LEI Nº 13.146, de 2015. ALTERAÇÃO. ART. 

3º. CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. SUSPENSÃO. 

DIREITOS POLÍTICOS. ART. 15, II, DA CONSTITUIÇÃO. ANOTAÇÃO. 

CADASTRO ELEITORAL. ANTERIORIDADE.  

 1.  O Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146, de 2015 - modificou o 

art. 3º do Código Civil, com a alteração do rol daqueles considerados 

absolutamente incapazes, circunstância que trouxe impactos no âmbito desta 

Justiça especializada, particularmente no funcionamento do cadastro eleitoral, 
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cujos gerenciamento, fiscalização e regulamentação estão confiados à 

Corregedoria-Geral. 

 2.  Alcançado o período de vigência do mencionado diploma legal, a incapacidade 

absoluta se restringiu unicamente aos menores de 16 (dezesseis) anos, os quais 

não detêm legitimidade para se alistar eleitores - exceção feita àqueles que 

completem a idade mínima no ano em que se realizarem eleições até a data do 

pleito (Res.-TSE nº 21.538, de 2003, art. 14). 

 3.  Esta Justiça especializada, na via administrativa, deve se abster de promover 

anotações de suspensão de direitos políticos por incapacidade civil absoluta, ainda 

que decretada anteriormente à entrada em vigor da norma legal em referência, nos 

históricos dos respectivos eleitores no cadastro, de forma a se adequar aos novos 

parâmetros fixados.  

 4.  Para regularização das inscrições em que o registro de suspensão de direitos 

políticos por incapacidade civil absoluta tenha sido feito antes da entrada em vigor 

da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o eleitor deverá cumprir as 

formalidades previstas nos arts. 52 e 53, II, a, da Res.-TSE nº 21.538, de 2003. 

 5.  Expedição das orientações necessárias às corregedorias regionais eleitorais, 

objetivando idêntica comunicação às Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados 

e do Distrito Federal e aos juízos eleitorais de todo o País.124 

 

Dessa forma, não mais existindo casos de incapacidade civil absoluta a acarretar a 

suspensão de direitos políticos (exceto quanto aos menores de dezesseis anos, que de toda 

forma não possuem capacidade eleitoral passiva), também não persiste a possibilidade de 

que haja a perda automática de mandato parlamentar por incidência dessa causa.  

 

3.2.3. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta 

 

Ao disciplinar o caso de recusa de cumprir obrigação imposta a todos, a Constituição 

Federal não a tratou como hipótese de suspensão dos direitos políticos, mas sim de perda 

(MORAES, 2005, págs. 604-605), da mesma forma que na hipótese de cancelamento da 

naturalização. Para perfeita compreensão dessa hipótese, é necessário remeter aos termos do 

art. 5º, inciso VIII, da Constituição, o qual prevê que “ninguém será privado de direitos por 

motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 

eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei”. Perceba-se que a perda dos direitos políticos na hipótese do inciso IV do art. 

15 não se dá meramente em razão da recusa ao cumprimento de obrigação imposta a todos, 

mas da subsequente recusa ao cumprimento de prestação alternativa, que não comprometa 

as crenças ou convicções da pessoa em questão.  

                                                      
124 TSE, Processo Administrativo nº 11471, Acórdão de 07/04/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA 

ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume -, Tomo 80, Data 

27/04/2016, Página 99/100 
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O sentido desses dispositivos é completado ainda pelo art. 143, caput e §1º da 

Constituição Federal125 e pala Lei nº 8.239/91, que dispõe sobre a prestação de Serviço 

alternativo ao Serviço Militar Obrigatório126. A conclusão de que a recusa à prestação do 

serviço militar obrigatório e do serviço alternativo ocasiona a perda (e não mera suspensão) 

dos direitos políticos decorre da inexistência de prazo predeterminado para o término da 

sanção – diferentemente, por exemplo, do que ocorre no caso da condenação criminal por 

sentença transitada em julgado e da improbidade administrativa, conforme será abordado em 

seguida. De toda forma, na hipótese do inciso IV do art. 15 da Constituição Federal, não há 

nenhum impeditivo a que a pessoa venha a readquirir seus direitos políticos, desde que 

cumpra as obrigações devidas.  

A perda de mandato parlamentar, concretizando-se essa hipótese de perda dos 

direitos políticos, ocorrerá por mera declaração da Casa respectiva, nos termos do art. 55, 

§3º da Constituição Federal. Embora essa seja uma questão de fácil compreensão teórica, é 

bastante difícil imaginá-la realizando-se na prática. Isso porque o pleno gozo dos direitos 

políticos, como já mencionado oportunamente, é condição de elegibilidade para qualquer 

cargo representativo, de modo que a pessoa que não estiver em dia com suas obrigações 

militares não poderá sequer candidatar-se. Precisaríamos, então, imaginar um caso em que 

o representante eleito, já tendo cumprido o serviço militar obrigatório ou a prestação 

alternativa, fosse novamente convocado pelas Forças Armadas durante o curso do mandato 

– o que, ao menos em tempos de paz, seria uma situação no mínimo excepcional. 

 

3.2.4. Improbidade administrativa 

 

Chegamos, por fim, à última hipótese prevista no art. 15 da Constituição Federal, 

qual seja, a realização de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 37, §4º da 

                                                      
125 Art. 143, CRFB: “O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. §1º Às Forças Armadas compete, na 

forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de 

consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para 

se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.” 
126 Art. 3º, §1º, Lei nº 8.239/91: “Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete, na forma da lei e em 

coordenação com os Ministérios Militares, atribuir Serviço Alternativo aos que, em tempo de paz, após 

alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar.” Art. 4º, §§1º e 2º, Lei nº 8.239/91: 

“A recusa ou cumprimento incompleto do Serviço Alternativo, sob qualquer pretexto, por motivo de 

responsabilidade pessoal do convocado, implicará o não-fornecimento do certificado correspondente, pelo 

prazo de dois anos após o vencimento do período estabelecido” ; “Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, 

o certificado só será emitido após a decretação, pela autoridade competente, da suspensão dos direitos políticos 

do inadimplente, que poderá, a qualquer tempo, regularizar sua situação mediante cumprimento das obrigações 

devidas”.  
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Carta Magna. Estabelece esse dispositivo que “os atos de improbidade administrativa 

importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade 

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível”. A sanção de suspensão dos direitos políticos é uma das mais gravosas 

estabelecidas pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.942/92), deixando 

transparecer a intenção do legislador de impedir a participação na vida política do país, ao 

menos temporariamente, daqueles que tenham agido em prejuízo da coisa pública, seja 

auferindo vantagens patrimoniais em razão do cargo (art. 9º, Lei nº 8.942/92), seja causando 

lesão ao erário (art. 10, Lei nº 8.942/92), seja ainda violando os deveres éticos e morais da 

administração pública (art. 11, Lei nº 8.942/92). 

Diversamente do caso de condenação criminal por sentença transitada em julgado – 

em que a suspensão dos direitos políticos é um efeito automático da decisão, não se tratando 

de sanção autônoma e, portanto, dispensando a manifestação expressa do juiz127 –, na ação 

civil de improbidade administrativa a suspensão dos direitos políticos é uma das penalidades 

previstas em lei e sua aplicação depende de fundamentação específica, devendo o juiz 

observar a proporcionalidade da sanção em face da gravidade do ato128 e motivar a decisão 

com observância do art. 93, inciso IX da Constituição Federal129 e 489, §1º do Código de 

Processo Civil130. Ademais, independentemente do grau de jurisdição em que for aplicada a 

                                                      
127 Veja-se a lição de Teori Albino ZAVASCKI: “O constituinte não fez exceção alguma: em qualquer hipótese 

de condenação criminal haverá suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da sentença. Trata-

se de preceito extremamente rigoroso, porque não distingue crimes dolosos dos culposos, nem condenações a 

penas privativas de liberdade de condenações a simples penas pecuniárias. Também não distingue crimes de 

maior ou menor potencial ofensivo ou danoso. A condenação por contravenção, que também é crime, acarreta, 

assim o efeito constitucional” (ZAVASCKI, 1994, p. 122). Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral também 

reconhece que a disposição do inciso III do art. 15 da Constituição Federal é de eficácia plena e aplicação 

imediata, não havendo necessidade de regulamentação por lei para que haja a suspensão de direitos políticos 

decorrente de sentença criminal transitada em julgado. Nesse sentido: Recurso Especial Eleitoral nº 12745, 

Acórdão nº 12745 de 30/05/1996, Relator(a) Min. Ilmar Nascimento Galvão, Publicação: DJ - Diário de 

Justiça, Data 21/06/1996, Página 22356. 
128 Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as sanções previstas no art. 12 da Lei nº 

8.429/92 – aí incluída a sanção de suspensão dos direitos políticos – não são de cumulação obrigatória, devendo 

haver um juízo individualizado de proporcionalidade de cada uma das consequências normativas do ato 

qualificado como ímprobo. Nesse sentido: REsp 1.091.420/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 

5.11.2014; AgRg no AREsp 149.487/MS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 29.6.2012. 
129 Art. 93, CRFB: “Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.” 
130 Art. 489, §1º, CPC: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 

sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar 

sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar 

o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra 

decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar 
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sanção de suspensão dos direitos políticos, ela somente se efetivará após o trânsito em 

julgado da decisão condenatória, nos termos do art. 20 da Lei nº 8.942/92.   

Se, por um lado, a suspensão dos direitos políticos não é uma sanção automática 

quando observada a prática de ato de improbidade administrativa, por outro, uma vez 

decretada essa suspensão em face de Deputado Federal ou Senador, a perda de mandato será 

uma consequência natural, decorrente dos termos do art. 55, IV e §3º c/c art. 15, V da 

Constituição Federal. A Casa Parlamentar nessa hipótese não terá discricionariedade para 

decidir pela perda ou não do mandato por motivos de conveniência ou oportunidade 

políticas, mas deverá verificar tão-somente a ocorrência dos requisitos objetivos para a 

aplicação da sanção. 

Feitos esses esclarecimentos, volta novamente à baila a aparente incongruência dos 

termos dos incisos IV e VI do art. 55 da Constituição Federal, na medida em que a suspensão 

dos direitos políticos do representante por motivo de improbidade administrativa leva à 

perda vinculada do mandato, enquanto a condenação criminal transitada em julgado pode 

acarretar unicamente uma responsabilização política do parlamentar, dispondo a Casa 

respectiva de um espaço decisório significativamente mais amplo. O que justificaria essa 

diferença de tratamento quando a condenação criminal decorre de um processo em que as 

exigências probatórias são muito mais rigorosas e o procedimento é muito mais protetivo do 

acusado? 

A possível justificativa reside em uma diferenciação entre os crimes que possuem e 

os que não possuem relação com o princípio da moralidade administrativa. De fato, 

considerando-se como critério de gravidade do ato ilícito o malferimento da coisa pública e 

da dignidade do Parlamento, muitas vezes o cometimento de crime pode ser menos gravoso 

do que o cometimento de ato ímprobo, em que pese a natureza penal da sanção. Tome-se 

como exemplo os crimes de menor potencial ofensivo131 ou os crimes de trânsito, 

especialmente os culposos. É possível imaginar que, em uma hipótese tal, o parlamentar – 

embora condenado criminalmente – não tenha agido em prejuízo dos princípios da 

Administração Pública ou da imagem e credibilidade da Casa a que pertence, o que seria um 

justo fundamento para sua permanência no mandato.  

                                                      
seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar 

a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” 
131 Art. 61, Lei nº 9.099/95: “Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 

Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada 

ou não com multa.” 



130 

 

O mesmo não pode ser dito, porém, dos crimes em que o bem jurídico protegido seja 

a própria moral da Administração, os quais por sua natureza podem configurar também um 

ato de improbidade administrativa. Nessas hipóteses, persiste uma dificuldade em justificar 

a diferença do tratamento constitucional da matéria, como fica claro do entendimento 

manifestado pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes no julgamento da Ação Penal nº 565: 

 

“(...) parece-me que a missão institucional desta Casa é buscar uma 

compatibilização neste aranzel que se produziu em termos de incongruência 

normativa, pelo menos, aparente. Temos a condenação por improbidade 

administrativa, muitas vezes por Cortes inferiores, que vai levar à perda do 

mandato. Temos as condenações da Justiça Eleitoral, que vai levar (sic) à perda 

do mandato. Agora, a condenação criminal transitada em julgado deste Supremo 

Tribunal Federal a uma pena privativa elevada, em crimes contra a Administração 

Pública, portanto, casos inequívocos de improbidade administrativa, nenhuma 

dúvida quanto a isso: esses casos não vão levar à perda do mandato.”132 

 

A opinião do citado Ministro – que, em mais de uma oportunidade, votou pela 

decretação judicial da perda de mandato do parlamentar quando o crime puder ser 

equiparado a ato de improbidade administrativa – não tem sido acatada pela maioria formada 

no Supremo Tribunal Federal, a qual entende que só seria possível retirar da Casa legislativa 

a competência para decidir sobre a perda de mandato mediante reforma do texto 

constitucional. Sobre esse tema, retornaremos no próximo capítulo.     

 

3.3. A perda de mandato parlamentar por decisão da Justiça Eleitoral 

 

A terceira e mais abrangente hipótese de responsabilização jurídica de parlamentares 

disciplinada pelo art. 55 da Constituição Federal é a decretação da perda de mandato pela 

Justiça Eleitoral, caso em que caberá à Casa respectiva unicamente dar cumprimento à 

decisão proferida pelo órgão judiciário. Tratamos aqui da mais abrangente e também mais 

complexa hipótese dentre as analisadas neste capítulo, uma vez que são inúmeros os 

instrumentos processuais e diversas as ocorrências que podem levar à decretação da sanção 

de perda do mandato no âmbito dessa Justiça especializada.  

O texto do inciso V do art. 55 da Carta Magna fala que o Deputado Federal ou 

Senador perderá o mandato quando assim o decidir a Justiça Eleitoral, “nos casos previstos 

nesta Constituição”. Isso nos remete ao art. 14 da Constituição, que trata, dentro outros 

                                                      
132 AP 565, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014. 
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assuntos, das condições de elegibilidade, hipóteses de inelegibilidade e cabimento da 

impugnação de mandato eletivo. Vejamos os trechos que nos interessam neste ponto:  

 

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: (...) 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: 

I - a nacionalidade brasileira; 

II - o pleno exercício dos direitos políticos; 

III - o alistamento eleitoral; 

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 

 V - a filiação partidária;    

VI - a idade mínima de: 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador. 

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 

(...) 

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 

República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito 

ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se 

já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

(...) 

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 

sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para 

exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 

legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.  

§ 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. 

 

Da leitura conjunta dos artigos 55, inciso III, e 14 da Constituição Federal, percebe-

se que são bastante amplos os casos em que a Justiça Eleitoral pode vir a decretar a perda de 

mandato de parlamentar com assento no Congresso Nacional, já que esse será o resultado 

sempre que se constatar que o representante eleito não poderia sequer ter se candidatado, por 

lhe faltar alguma condição de elegibilidade ou por incidir em alguma hipótese de 

inelegibilidade; mais, também poderá ocorrer a perda de mandato quando for procedente a 

impugnação de mandato eletivo, cabível quando o pleito for vencido por meio de abuso de 

poder econômico, corrupção ou fraude. A todas essas hipóteses do art. 14 da CRFB, acresça-

se ainda os casos de perda de mandato decorrentes da legislação infraconstitucional, 

especialmente da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e 

Lei Complementar nº 64/1990 (Lei das Inelegibilidades), e o caso de infidelidade partidária, 

que, como veremos, é de criação pretoriana.  

Pois bem, para melhor organização da exposição, essas hipóteses serão 

sistematizadas da seguinte forma: (i) perda de mandato pelo indeferimento do registro de 
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candidatura; (ii) cassação do diploma por inelegibilidade superveniente, de natureza 

constitucional ou por falta de condição de elegibilidade; (iii) procedência de ação de 

impugnação do mandato eletivo; (iv) perda de mandato como sanção na ação de investigação 

judicial eleitoral; (v) perda de mandato por infidelidade partidária. É o que veremos nos 

próximos subitens.   

 

3.3.1. Indeferimento do registro de candidatura  

 

A Justiça Eleitoral, como se sabe, exerce importantes funções administrativas na 

organização e controle do pleito eleitoral, funções essas que coexistem com as atividades 

judiciais típicas de um órgão pertencente ao Poder Judiciário. O controle dos registros de 

candidatura é uma das situações que melhor ilustram essa coexistência de funções 

administrativas e funções judiciais. De fato, o registro inicia por meio de um procedimento 

administrativo em que o órgão eleitoral recebe o pedido do pretendente a candidato e analisa 

se ele preenche todas as condições de elegibilidade (art. 14, §3º, CRFB) e não incide em 

nenhuma das causas de inelegibilidade, constitucionais (art. 14, §§4º, 6º e 7º, CRFB) ou 

infraconstitucionais (Lei Complementar nº 64/90). Caso todas as condições necessárias para 

o registro estejam devidamente preenchidas e não haja quaisquer intercorrências, a 

candidatura será deferida e o procedimento encerrará, mantendo seu caráter essencialmente 

administrativo133. 

Existe, porém, a possibilidade de que o registro de candidatura venha a ser 

impugnado por alguma das partes legitimadas134, hipótese em que será dado início a um 

procedimento jurisdicional, caracterizado pelo contraditório e ampla defesa. Nesse 

procedimento, regulamentado pelos artigos 3º a 14 da Lei Complementar nº 64/90 (também 

conhecida como Lei das Inelegibilidades), o pretendente a candidato (em nome próprio ou 

por meio do partido ou coligação) e a parte impugnante poderão apresentar suas razões, 

juntar provas documentais, requerer oitiva de testemunhas e outras provas pertinentes, em 

um verdadeiro procedimento adversarial.     

                                                      
133 Para COSTA, o registro de candidatura é um procedimento de jurisdição voluntária (COSTA, 2008, p. 272), 

o que não contraria mas, antes, confirma nosso argumento, posto que “a única jurisdição assim dita contenciosa 

é jurisdição, enquanto a jurisdição assim dita voluntária não é jurisdição, mas é administração exercida por 

órgãos judiciários” (CALAMANDREI, 1943, p. 74, tradução própria, grifos no original). 
134 Conforme art. 3º da Lei Complementar nº 64/90: “Caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação 

ou ao Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do pedido de registro do candidato, 

impugná-lo em petição fundamentada.” 
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Respeitados os princípios constitucionais que orientam todo processo judicial, a 

impugnação de registro de candidatura segue, via de regra, um procedimento muito célere, 

com o objetivo de que todas as impugnações estejam decididas até a realização do pleito 

eleitoral135. Com isso se pretende garantir ao eleitor a segurança de que o seu voto será 

confiado a uma candidatura válida e que será devidamente computado na aferição do 

resultado do pleito.  

Nem sempre, porém, é viável a prolação de uma decisão definitiva sobre a 

impugnação de registro até a realização do certame, o que acaba possibilitando a existência 

de candidaturas sujeitas a uma espécie de condição suspensiva. É dizer, o candidato que 

estiver enfrentando uma impugnação ainda não decidida definitivamente no momento do 

pleito eleitoral poderá ter seu nome incluído na urna eletrônica e poderá ser votado 

normalmente, porém a validade dos votos a ele atribuídos dependerá, ao fim e ao cabo, do 

deferimento do registro136.  

Chegamos, então, ao ponto que nos interessa. Os candidatos a uma cadeira no 

Congresso Nacional, evidentemente, também estão sujeitos a todo esse procedimento de 

registro de candidatura e eventual impugnação. Caso essa situação não se defina até a data 

do pleito, poderão ser eleitos, diplomados e até mesmo empossados como Deputado Federal 

ou Senador, sem prejuízo de que posteriormente venham a ter seu diploma declarado nulo, 

como permite o art. 15 da Lei Complementar nº 64/90137. A consequência da nulidade do 

diploma nessa hipótese é a perda do mandato parlamentar por decisão da Justiça Eleitoral, 

exatamente como prevê o art. 55, inciso V, da Constituição Federal, cabendo à Casa 

respectiva unicamente declarar a perda, nos termos do §3º do mesmo artigo.  

 Pois bem, feitas essas considerações a respeito do procedimento da impugnação ao 

registro de candidatura e da possibilidade de decretação da perda do mandato parlamentar 

quando a decisão definitiva for proferida após a posse, cabe-nos analisar algumas hipóteses 

em que o pedido de registro poderá ser indeferido, com potenciais consequências para a 

                                                      
135 Basta ver os prazos estabelecidos pela Lei Complementar nº 64/90: 5 (cinco) dias para a apresentação da 

impugnação, que já deve conter rol de testemunhas e indicação de outras provas a produzir (art. 3º); 7 (sete) 

dias para a apresentação de contestação, que também já deve indicar provas e rol de testemunhas (art. 4º); 9 

(nove) dias para a dilação probatória (art. 5º); 5 (cinco) dias para a apresentação de alegações finais (art. 6º); 3 

(três) dias para a prolação de sentença e 3 (três) dias para a interposição de recurso (art. 8º).  
136 É o que determina o art. 16-A da Lei nº 9.504/97: “O candidato cujo registro esteja sub judice poderá efetuar 

todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão 

e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a 

ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior.” 
137 “Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade 

do candidato, ser-lhe-á negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já 

expedido.” 
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formação da Casa parlamentar. Como já mencionado, o sucesso do registro de candidatura 

depende do preenchimento das condições de elegibilidade estabelecidas constitucionalmente 

e da não incidência em qualquer das causas de inelegibilidade, sejam as definidas no próprio 

texto constitucional, sejam as constantes da legislação infraconstitucional, conforme 

permissivo do art. 14, §9º da CRFB138. 

Dentre as condições de elegibilidade, o §3º do art. 14 da Constituição Federal arrola 

a nacionalidade brasileira, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a 

filiação partidária, a idade mínima para concorrer a determinados cargos e o pleno exercício 

dos direitos políticos, sendo esta última a condição que merece alguns comentários.  

Como visto no item 3.2. supra, a perda ou suspensão de direitos políticos é uma das 

causas de perda do mandato parlamentar, embora não se trate de uma condição indispensável 

ao exercício desse cargo eletivo – já que, quando a suspensão decorrer de sentença criminal 

transitada em julgado, o parlamentar poderá continuar na condição de representante, desde 

que a Casa respectiva assim o decida. Entretanto, o parlamentar que exercer o cargo nessas 

condições não poderá se candidatar à reeleição, pois, se o pleno exercício dos direitos 

políticos não é requisito para manutenção no cargo, é certamente um requisito de 

elegibilidade, de modo que eventual candidatura poderá ser impugnada e indeferida.  

A mesma consequência – impugnação e indeferimento de registro de candidatura, 

com potencial perda de mandato parlamentar quando a decisão definitiva não for prolatada 

até o pleito eleitoral – poderá advir da ocorrência das outras hipóteses de perda ou suspensão 

de direitos políticos estabelecidas pelo art. 15 da Constituição Federal, com destaque para a 

suspensão aplicada como sanção de ato de improbidade administrativa, na forma do art. 37, 

§4º da Constituição Federal, regulamentado pelo art. 12 da Lei nº 8.429/92. É importante 

destacar que o candidato só poderá ter seu pedido de registro indeferido nessa hipótese após 

o trânsito em julgado da sentença que, em sede de ação civil de improbidade administrativa, 

condená-lo fundamentadamente à suspensão dos direitos políticos139, não se confundindo 

esse caso com a inelegibilidade decorrente de condenação por ato ímprobo, conforme 

veremos adiante.     

                                                      
138 “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de 

proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do 

candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 

exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.”’ 
139 Art. 20, Lei nº 8.429/92: “A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com 

o trânsito em julgado da sentença condenatória.” 
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Além da falta de preenchimento das condições de elegibilidade, o potencial candidato 

também poderá ter seu registro indeferido se incidir nas causas de inelegibilidade previstas 

no artigo 14 da Constituição Federal140: ser inalistável ou analfabeto (§4º), considerados 

inalistáveis os estrangeiros e os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório 

(§2º); não exercer a desincompatibilização no prazo de seis meses antes do pleito, em caso 

de titular de cargo de Chefe de Executivo que pretenda concorrer a outro cargo (§6º); e ser 

cônjuge ou parente do Chefe do Executivo do território em que pretende concorrer, salvo se 

já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição (§8º). Como se vê, esses casos não 

configuram nenhum tipo de sanção por ato ilícito, mas se justificam pela intenção de proteger 

interesses maiores, como a soberania nacional (no caso da impossibilidade de eleição do 

estrangeiro) ou a independência do pleito (a exemplo da hipótese de inelegibilidade relativa 

do cônjuge ou parente do Chefe do Executivo). 

Diversamente, as inelegibilidades infraconstitucionais, que também podem 

ocasionar o indeferimento do registro de candidatura e, a depender do momento da prolação 

da decisão definitiva, a perda do diploma e do mandato, representam em regra um juízo de 

reprovabilidade por atos que atentem contra a probidade administrativa, a moralidade para 

exercício de mandato eletivo e a normalidade e legitimidade das eleições (art. 14, §9º, 

CRFB). A lei que estabelece essas causas de inelegibilidade é a Lei Complementar nº 64/90 

(“Lei das Inelegibilidades”), com importantes alterações trazidas pela Lei Complementar nº 

135/2010, conhecida como “Lei da Ficha Limpa”.   

Uma análise aprofundada de todas as causas de inelegibilidade trazidas pelo artigo 

1º da Lei nº 64/90 (mais de vinte hipóteses) fugiria ao escopo deste trabalho141. Porém, 

algumas delas merecem especial atenção, seja pela sua gravidade, seja pelas características 

de sua aplicação. Mencione-se, inicialmente, a alínea “b” do inciso I, que assim dispõe:  

 

Art. 1º. São inelegíveis:  

I – para qualquer cargo: (...)  

b) os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara 

Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos 

                                                      
140 Conforme ensinava MOREIRA ALVES em texto anterior a 1988, mas plenamente aplicável, no ponto, à 

ordem constitucional hoje vigente: “as inelegibilidades são impedimentos que, se não afastados por quem 

preencha os pressupostos de elegibilidade, lhe obstam concorrer a eleições, ou – se supervenientes ao registro 

ou se de natureza constitucional – servem de fundamento à impugnação de sua diplomação, se eleito. (...) 

Portanto, para que alguém possa ser eleito precisa de preencher pressupostos de elegibilidade (requisito 

positivo) e não incidir em impedimentos (requisito negativo). Quem não reunir essas duas espécies de 

requisitos – o positivo (preenchimento de pressupostos) e o negativo (não incidência em impedimentos) – não 

pode concorrer a cargo eletivo.” (MOREIRA ALVES, 1976) 
141 Para uma visão mais aprofundada sobre algumas causas de inelegibilidade não tratadas especificamente 

neste trabalho, conferir: COSTA, 2008, págs. 153-171; NIESS,1994, págs. 59-94; CERQUEIRA e 

CERQUEIRA, 2008, págs. 373-505; CAGGIANO (coord.), 2014.  
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por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, 

dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais 

e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se 

realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos 

e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura. 

 

Como se percebe desse dispositivo, algumas das hipóteses de perda de mandato 

parlamentar estudadas neste trabalho, quando efetivadas, geram também uma causa de 

inelegibilidade que se estende por oito anos após o término do período da legislatura que 

acabou não sendo concluída pelo parlamentar cassado. Não são, porém, todos os casos do 

art. 55 da Constituição Federal que entram no rol das inelegibilidades, mas tão-somente 

aqueles do inciso I (infração à regra das incompatibilidades parlamentares) e do inciso II 

(perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar), sendo este último, 

como visto no capítulo anterior, uma causa de responsabilização política, em que a Casa 

respectiva tem maior discricionariedade para decidir sobre a perda do mandato.  

Essa sistemática encontra uma justificativa no fato de que as outras hipóteses de 

perda de mandato parlamentar (à exceção do caso de não-comparecimento à terça parte das 

sessões ordinárias da casa, que aparentemente o legislador não considerou grave a ponto de 

gerar inelegibilidade) já estão em alguma medida abarcadas em outras causas de 

inelegibilidade ou, ainda, constituem falta de condição de elegibilidade. Este é o caso da 

perda ou suspensão dos direitos políticos, que, além de deflagrar o procedimento de perda 

do mandato, é um motivo autônomo para o indeferimento do registro de candidatura, por 

aplicação do art. 14, §3º, inciso II da Constituição Federal. De outra parte, o decreto de perda 

do mandato por decisão da Justiça Eleitoral e a condenação criminal, em determinadas 

hipóteses142, são também causas autônomas de inelegibilidade, ainda que não tenham 

transitado em julgado.  

                                                      
142 São pertinentes, a propósito, as seguintes alíneas do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90: “d) 

os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada 

em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou 

político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem 

nos 8 (oito) anos seguintes; (...) e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida 

por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento 

da pena, pelos crimes: 1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio 

público; 2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que 

regula a falência; 3. contra o meio ambiente e a saúde pública; 4. eleitorais, para os quais a lei comine pena 

privativa de liberdade; 5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à 

inabilitação para o exercício de função pública; 6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 7. de 

tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; 8. de redução à condição 

análoga à de escravo; 9. contra a vida e a dignidade sexual; e 10. praticados por organização criminosa, 

quadrilha ou bando; (...) j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação 

ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais 

que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição.” 
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A desvinculação de algumas hipóteses de perda de mandato parlamentar com a causa 

de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “b” da Lei Complementar nº 64/90 pode 

ocasionar algumas situações no mínimo curiosas. Por exemplo, o representante eleito que 

demonstrar completo descaso para com os trabalhos parlamentares e não comparecer ao 

número mínimo de sessões ordinárias da Casa a que pertence perderá o mandato, mas não 

enfrentará empecilhos em eventual nova candidatura, nem mesmo para cargo idêntico ao 

que perdeu. Também poderá se candidatar novamente o parlamentar que tiver a perda do 

mandato decretada pela Justiça Eleitoral em caso de infidelidade partidária e aquele que tiver 

o mandato cassado em razão de condenação, transitada em julgado, por crime culposo143.  

Outra causa de inelegibilidade que merece comentários é a suspensão dos direitos 

políticos decorrente de condenação por ato doloso de improbidade administrativa que 

importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público (art. 1º, inciso I, alínea “l”, Lei 

Complementar nº 64/90). A necessidade de cumulação desses três requisitos (dolo como 

elemento subjetivo; configuração de enriquecimento ilícito; prejuízo ao erário) vem como 

um contraponto para o fato de que a configuração dessa causa de inelegibilidade, assim como 

as condenações criminais e eleitorais mencionadas anteriormente, independe do trânsito em 

julgado da decisão condenatória, bastando que esta seja proferida por órgão colegiado. Com 

o trânsito em julgado, a suspensão dos direitos políticos decorrente de ato ímprobo deixa de 

ser uma causa de inelegibilidade para se configurar como ausência de condição de 

elegibilidade, sendo então indiferente o elemento subjetivo e a ocorrência ou não de 

enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público.      

A problemática da incidência da inelegibilidade independentemente do trânsito em 

julgado de condenações criminais, eleitorais ou por improbidade administrativa foi levada 

ao Supremo Tribunal Federal e longamente discutida por aquela Corte, que acabou 

decidindo, por maioria, que a previsão não ofende o princípio da presunção de não 

culpabilidade insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal144, apesar dos 

contundentes votos em sentido contrário dos Ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso 

de Mello145.  

                                                      
143 Isso porque, conforme dispõe o §4º do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, “a inelegibilidade prevista na 

alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor 

potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada”.  
144 Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 29 e 30 e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4578, 

ajuizadas respectivamente pelo Partido Popular Socialista, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil e pela Confederação Nacional das Profissões Liberais. 
145 Na doutrina, são muitas as críticas feitas à solução adotada pelo legislador complementar. Estamos de pleno 

acordo com as considerações feitas por Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA: “(...) para que um ato seja 

realmente considerado atentatório ao Direito, é preciso que ele tenha sido objeto de decisão caracterizada pelo 
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Um tema que também foi debatido no Supremo Tribunal Federal, porém mereceu 

atenção muito menor por parte dos Ministros, é a proporcionalidade da aplicação da 

inelegibilidade em decorrência da exclusão do exercício de profissão por decisão de órgão 

de classe (art. 1º, inciso I, alínea “m”, Lei Complementar nº 64/90). Embora a Corte, também 

por maioria, tenha decidido que não há aqui infringência a qualquer norma constitucional, 

parece-nos extremamente gravoso que possa haver tamanha restrição de um direito político 

fundamental pela aplicação de normas profissionais que não precisam sequer ser objeto de 

lei146. Isso é ainda mais preocupante quando se trata da hipótese de candidato que chegou a 

ser eleito, mas cujos votos podem ser considerados nulos em razão da incidência dessa causa 

de inelegibilidade. A transferência desse tipo de poder político para órgãos de classe, muito 

embora sejam equiparados a autarquias integrantes da administração indireta, não parece ser 

compatível com um modelo de democracia em que a última palavra é conferida ao eleitor. 

Sobre esse ponto voltaremos no próximo capítulo, quando também serão abordadas 

outras causas de inelegibilidade excessivamente rigorosas que podem configurar uma 

violação ao princípio democrático (por exemplo, a inelegibilidade decorrente do exercício 

de cargo ou função de direção, administração ou representação em estabelecimentos de 

crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de 

liquidação judicial ou extrajudicial, aplicável enquanto a pessoa em questão não for 

exonerada de qualquer responsabilidade – art. 1º, inciso I, alínea “i”, Lei Complementar nº 

64/90), especialmente considerando que delas pode resultar não apenas o indeferimento do 

registro de candidatura, mas também a perda de mandato parlamentar.     

 

3.3.2. Cassação do diploma por inelegibilidade superveniente, de natureza constitucional ou 

por falta de condição de elegibilidade: o Recurso contra Expedição de Diploma 

                                                      
próprio Direito como expressão inequívoca de seu ‘sentido objetivo’ – para usar aqui a célebre expressão de 

Kelsen. Isso quer dizer, uma decisão proferida, com definitividade, pelo órgão competente para tanto, segundo 

estipulado pelo próprio Direito. Qualquer outra decisão, ainda que provisória, mesmo que expedida por órgão 

juridicamente competente, não se revestirá plenamente desse sentido objetivo, mas ainda levará consigo 

significativa carga de sentido subjetivo, ou seja, o sentido que cada indivíduo pode conceber quanto ao que 

seja o lícito e o ilícito. Dito de outro modo, somente com o trânsito em julgado de uma decisão é que o sentido 

de ilicitude de um ato será configurado de modo plenamente objetivo. E o que fez a Lei Ficha Limpa foi dar 

força à decisão – relativamente subjetiva – de instâncias administrativas ou instâncias judiciais intermediárias, 

quanto à ilicitude de atos que levem à inelegibilidade. Em suma, a Lei Ficha Limpa contém um opção 

fundamental por reforçar a decisão ainda subjetiva da autoridade judicial, em detrimento da decisão também 

subjetiva do eleitor. Trata-se de uma opção, aliás, inserida numa tendência contemporânea de, conscientemente 

ou não, privilegiar-se o técnico-jurídico e rebaixar-se o político.” (ALMEIDA, 2013, págs. 72-73).  
146 Embora os Conselhos de Fiscalização Profissional sejam órgãos criados por lei e, como tais, sejam 

equiparadas a autarquias (como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança nº 

22.643, Relator o Ministro Moreira Alves, e no Recurso Extraordinário nº 539.224, Relator o Ministro Luiz 

Fux), os respectivos códigos de ética não precisam ser editados por lei, mas podem consistir em meras normas 

de cunho administrativo.  
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A segunda hipótese de perda de mandato parlamentar por decisão da Justiça Eleitoral 

é aquela decorrente da procedência do Recurso contra Expedição de Diploma (RCED), 

instrumento previsto no art. 262 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65), que assim dispõe: “O 

recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade 

superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.” Para 

que se possa compreender o escopo desse recurso, é necessário diferenciá-lo do pedido de 

indeferimento de registro analisado no item anterior, já que as hipóteses de cabimento são 

muito semelhantes, divergindo porém o momento adequado para a utilização de cada um 

desses instrumentos.  

O art. 11, §10 da Lei nº 9.504/97 estabelece que “as condições de elegibilidade e as 

causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de 

registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao 

registro que afastem a inelegibilidade”. Da aplicação desse dispositivo decorre que o órgão 

da Justiça Eleitoral competente para analisar o pedido de registro deve levar em consideração 

a situação estática do potencial candidato, conforme verificada no dia em que o pedido foi 

feito. Eventuais alterações ocorridas entre o pedido de registro e a data da decisão, 

independentemente do grau de jurisdição, não podem ser levadas em conta nesse 

procedimento, exceto se vierem em favor do candidato (ou seja, para afastar eventual 

inelegibilidade). 

O Recurso contra Expedição de Diploma vem exatamente para abranger casos de 

falta de condição de elegibilidade e algumas causas de inelegibilidade que ou não foram 

arguidas a tempo de serem ser analisadas no procedimento de registro de candidatura ou, em 

razão do corte temporal, não puderam ser levadas em consideração. Há, assim, três hipóteses 

de cabimento para o recurso: (i) falta de alguma das condições de elegibilidade estipuladas 

no art. 14, §3º da Constituição Federal; (ii) incidência de causa de inelegibilidade prevista 

nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 14 da Constituição Federal; e (iii) ocorrência de causa de 

inelegibilidade infraconstitucional (conforme definido na Lei Complementar nº 64/90) entre 

o pedido de registro de candidatura e a expedição do diploma.  

Note-se que as condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade descritas em 

(i) e (ii), exatamente por terem previsão constitucional, não precluem se não arguidas na 

impugnação ao pedido de registro, podendo ser trazidas a conhecimento da Justiça Eleitoral 

em Recurso contra Expedição de Diploma, caso o candidato venha a ser eleito. Já as 

inelegibilidades infraconstitucionais verificadas até o momento do pedido de registro – que 



140 

 

não se confundem com as inelegibilidades supervenientes descritas em (iii) – precluem, de 

modo que, se não arguidas no momento adequado, não poderão dar ensejo à cassação do 

diploma147. Após passado o prazo do Recurso contra Expedição do Diploma (três dias, 

conforme o art. 258 do Código Eleitoral), a ocorrência de qualquer causa de inelegibilidade 

ou até mesmo falta de condição de elegibilidade não mais poderá impedir a nomeação e 

posse do eleito, restando, a depender do caso, a possibilidade de instauração de procedimento 

de perda de mandato.  

A respeito desse tema, é importante destacar a significativa e relativamente recente 

mudança de orientação do Tribunal Superior Eleitoral, que acabou ensejando a reforma do 

art. 262 do Código Eleitoral. A redação do dispositivo anteriormente à edição da Lei nº 

12.891/2013 permitia, além da aferição de inelegibilidades supervenientes e eventuais 

problemas ligados à contabilização de votos e vagas, a utilização do Recurso contra 

Expedição do Diploma (que se trata de “recurso” somente no nome, já sendo pacífico nos 

tribunais o reconhecimento de sua natureza de ação148) para a apuração de abuso de poder 

político e econômico, fraude, coação e captação ilícita de sufrágio, nos seguintes termos:   

 

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes 

casos: 

I - inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato; 

II - errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação 

proporcional; 

III - erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do 

quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato, 

ou a sua contemplação sob determinada legenda; 

IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova 

dos autos, nas hipóteses do art. 222 desta Lei, e do art. 41-A da Lei no 9.504, de 

30 de setembro de 1997. 

 

Em razão do que dispunha o inciso IV do art. 262 antes da chamada “minirreforma 

eleitoral” de 2013, por muito tempo admitiu-se a coexistência do Recurso contra Expedição 

                                                      
147 Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral: “Eleições 2012. Agravo Regimental. 

Agravo. Recurso Contra Expedição de Diploma. Rejeição de Contas. Inelegibilidade Infraconstitucional. 

Preexistência. Pedido. Registro de Candidatura. Desprovimento. 1. A inelegibilidade apta a embasar o recurso 

contra expedição de diploma, nos termos do art. 262, I, do Código Eleitoral, é, tão somente, aquela de índole 

constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura. 2. No caso, a inelegibilidade 

em questão, além de ser de natureza infraconstitucional, porquanto decorrente da rejeição de contas públicas 

(LC nº 64/90, art. 1º, I, g), é preexistente ao registro, uma vez que embasou a própria impugnação do registro 

de candidatura. 3. Agravo Regimental desprovido.” AI 288, Relatora Ministra Luciana Lóssio, decisão 

unânime, j. em 12/02/2015.  
148 Essa natureza decorre do reconhecimento de que a diplomação é um ato praticado pela Justiça Eleitoral no 

exercício de sua competência administrativa, como já esclarecido pelo Ministro Sepúlveda Pertence no 

julgamento do Mandado de Segurança nº 3100/MA: “De logo, tanto a proclamação dos resultados da eleição 

quanto a diplomação dos eleitos são atos de administração eleitoral, e não de jurisdição. 2. Por isso mesmo, 

tenho observado que o chamado ‘recurso contra expedição de diplomação’ (C. Eleit., art. 262), antes de ser um 

recurso, é, na verdade, uma ação constitutiva negativa do ato administrativo da diplomação.” (DJ 7-2-2003, p. 

139).   
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de Diploma com outros instrumentos – a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) 

e a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), que estudaremos no detalhe adiante – 

visando à apuração dos mesmos fatos, por exemplo a hipótese de abuso de poder econômico, 

que é causa típica de cabimento da AIME, e a captação ilícita de sufrágio, uma das principais 

hipóteses de cabimento da AIJE.  

Isso causava certa perplexidade no sistema processual eleitoral, pois muitas vezes 

para apuração dos mesmos fatos era ajuizado o Recurso contra Expedição do Diploma em 

conjunto com um ou com ambos esses instrumentos, porém os processos não tramitavam em 

conjunto, já que o RCED é de competência originária dos Tribunais Regionais Eleitorais ou 

do Tribunal Superior Eleitoral (conforme a diplomação tenha sido efetivada pelo juiz 

eleitoral singular ou pelo tribunal), enquanto a AIME e a AIJE tramitam perante o juiz de 

primeiro grau. Além do risco de decisões contraditórias, o RCED, que fora concebido 

inicialmente para a análise de prova pré-constituída (como se extrai da redação: “concessão 

ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos”), já estava 

sendo utilizado como um processo comum, com possibilidade inclusive de dilação 

probatória149, o que de certa forma desvirtuou o instituto. 

A modificação do entendimento até então pacífico do Tribunal Superior Eleitoral 

veio com o julgamento do RCED nº 8-84.2011.6.28.000/PI, em que ficou assentada, por 

maioria, a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral, posteriormente 

revogado pela já mencionada Lei nº 12.891/2013. Discutia-se nesse procedimento se o ilícito 

previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97150 poderia ser apurado em sede de Recurso contra 

Expedição de Diploma, diante da previsão de que o mandato eletivo obtido mediante abuso 

de poder econômico, corrupção ou fraude é impugnável nos termos dos §§10 e 11 do art. 14 

da Constituição Federal, que estabelecem o curso da ação em segredo de justiça e o prazo 

de ajuizamento de 15 (quinze) dias a contar da diplomação.   

O incidente de inconstitucionalidade foi suscitado pelo Relator, Ministro Dias 

Toffoli, que foi acompanhado no ponto pelos Ministros Castro Meira, Henrique Neves e 

                                                      
149 Nesse sentido, o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral: “(...) Recurso contra expedição de 

diploma. Art. 262, IV, do Código Eleitoral. Deputado estadual. Abuso do poder econômico e de autoridade. 

Desprovimento. (...) 2. Esta Corte já assentou a possibilidade de produção, no Recurso Contra Expedição de 

Diploma, de todos os meios lícitos de provas, desde que indicados na petição inicial, não havendo o requisito 

da prova pré-constituída. (...)”. Acórdão de 4.2.2010 no RCED nº 767, rel. Min. Marcelo Ribeiro. 
150 “Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o 

candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem 

pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia 

da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, 

observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.” 
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Luciana Lóssio. Votaram, diversamente, pela constitucionalidade do dispositivo os 

Ministros Marco Aurélio Mello, Laurita Vaz e Carmen Lúcia, fundamentando-se 

essencialmente na já sedimentada jurisprudência daquela Corte Eleitoral, que, como dito, 

admitia a possibilidade de coexistência dos institutos do Recurso contra Expedição de 

Diploma e da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, considerando-os diversos.  

Em que pese a importância desses entendimentos, a mudança de jurisprudência da 

Corte nos parece importante e adequada, pois a contestação judicial dos resultados obtidos 

nas urnas – o que tem um forte potencial antidemocrático – deve ser algo excepcional, 

admitida somente nas estritas hipóteses constitucionalmente previstas. E, tendo em vista que 

a Constituição Federal já previa um instrumento para a impugnação dos mandatos eletivos, 

de fato não parecia justificável que o mesmo resultado pudesse ser obtido por uma ação com 

previsão meramente infraconstitucional.    

Enfim, essa questão ficou superada com a “minirreforma eleitoral” de 2013, de modo 

que o Recurso contra Expedição de Diploma sobrevive para a aferição de casos ligados à 

falta de condições de elegibilidade e incidência de hipóteses de inelegibilidade, 

constitucionais ou supervenientes ao pedido de registro. Para os candidatos eleitos ao 

Congresso Nacional, a procedência do RCED nessas condições, se já efetuada a posse, é 

uma causa de perda de mandato, nos termos do art. 55, inciso V, da Constituição Federal.  

 

3.3.3. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo  

 

Como já adiantado no item anterior, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo 

apresenta-se como o meio por excelência de impugnação do resultado das urnas pela 

realização de ilícitos que possam comprometer a lisura do pleito eleitoral. Dispõem os §§ 10 

e 11 do art. 14 da Constituição Federal:  

 

§ 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. 

 

Com essas disposições, a Constituição pretendeu, de um lado, resguardar a 

legitimidade das eleições, sendo considerado ilegítimo todo resultado que desvirtue a 

igualdade e a liberdade do sufrágio (GUEDES, 2013, p. 684); por outro lado, o texto também 

preocupou-se em acautelar a posição do candidato eleito, determinando a tramitação do feito 
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em segredo de justiça, para que o processo judicial não se torne mais uma arena de discussões 

e pressões políticas. Esse dispositivo, aliás, foi um dos principais fundamentos para a 

declaração de inconstitucionalidade do antigo inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral pelo 

Tribunal Superior Eleitoral, pois o Recurso contra Expedição de Diploma, quando se 

permitia sua utilização para a apuração de abuso de poder político e econômico e captação 

ilícita de sufrágio, muitas vezes acabava tratando exatamente dos mesmos fatos apurados 

em sede de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, sem no entanto que se lhe fosse 

aplicado o segredo de justiça.  

Nem a Constituição, nem a legislação infraconstitucional conceituaram de forma 

clara ou explícita o que deve ser considerado abuso de poder econômico, corrupção ou fraude 

para os fins de cabimento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Coube, assim, à 

doutrina e à jurisprudência eleitoral construir alguns parâmetros para tornar mais objetiva 

essa apreciação, mas ainda assim há de ser feita uma análise particular do caso concreto para 

verificar se os fatos apurados tiveram gravidade suficiente para justificar a aplicação da 

sanção, bastante severa, de cassação do diploma (e, consequentemente, do mandato eletivo). 

O abuso de poder econômico, como o próprio nome já sugere, é o uso anormal (ou 

ab-uso) de meios que poderiam ser considerados legítimos, se as circunstâncias não 

indicassem a intenção de influenciar o resultado das eleições através da utilização de 

recursos econômicos dos quais os outros candidatos não dispõem151. Nesse ponto, merecem 

menção as lições de Jairo José GOMES: 

 

[A expressão] deve ser compreendida como a concretização de ações que denotem 

mau uso de direitos e, pois, de recursos patrimoniais detidos, controlados ou 

disponibilizados ao agente. Essas ações não são razoáveis nem normais à vista do 

contexto em que ocorrem, revelando a existência de exorbitância, desbordamento 

ou excesso no exercício dos respectivos direitos e no emprego de recursos. (...) 

Estará configurado sempre que houver oferta ou doação, a eleitores, de bens, 

produtos ou serviços diversos, como atendimento médico, hospitalar, dentário, 

estético, fornecimento de remédios, próteses, gasolina, cestas básicas, roupas, 

calçados, materiais de construção. (GOMES, 2013, p. 245-246)  

 

                                                      
151 Djalma PINTO assim discorre sobre o conceito e significado do abuso de poder econômico: “Não há uma 

definição legal de abuso de poder econômico para fins de obtenção do mandato. Vislumbra-se, porém, a 

configuração desse ilícito em toda e qualquer ação destinada a transformar o voto em mercadoria passiva de 

troca por bens ou favores. O voto é um direito político assegurado ao cidadão para garantir sua participação na 

condução do destino do grupo social de que faz parte. Não pode ser ele convertido em moeda de troca por 

subverter-lhe completamente a finalidade, aviltando a representação popular. O aspecto mercantilista assume 

sua face mais destrutiva, em se tratando do exercício da soberania popular, quando o candidato ou alguém em 

seu nome fornece ao leitor bens, valor ou emprego de que necessita para sufragar seu nome numa votação.” 

(PINTO, 2006, págs. 201-202) 
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Além do abuso de poder econômico, também justificam a utilização da Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo a corrupção e a fraude. O termo “corrupção” aqui não deve 

ser compreendido em seu sentido técnico-penal, é dizer, como o crime de corrupção previsto 

nos arts. 317 e 333 do Código Penal, mas sim em sua acepção genérica de comportamento 

desonesto ou imoral e desvio de finalidade. Assim, por exemplo, a utilização indevida da 

máquina administrativa para favorecer determinado candidato pode configurar hipótese de 

corrupção para fins de impugnação de mandato, ainda que não estejam preenchidos todos os 

elementos dos tipos penais antes mencionados. Daí a conclusão de que o abuso de poder 

político, não mencionado autonomamente no texto do §10 do art. 14 da Constituição Federal, 

pode ser incluído dentro do gênero “corrupção”, interpretação consentânea com a abertura 

terminológica permitida pela Constituição Federal152.  

A mesma abertura terminológica também é admitida ao se analisar o conceito de 

“fraude”, conforme já decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral: “o conceito de fraude, para 

os fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (art. 14, §10, da 

Constituição Federal), é aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das 

eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive 

nos casos de fraude à lei”153. Nesse contexto, podem ser enquadrados como fraude o uso de 

artifícios ou ardis que induzam o eleitor a erro no momento do pleito, a burla do sistema de 

contabilização de votos, a adulteração de documentos necessários ao registro de candidatura, 

entre outros154.    

A contrapartida dessa conceituação genérica das hipóteses de cabimento da Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo, o que poderia ser fonte de grande insegurança jurídica, é 

                                                      
152 São elucidativas, a propósito, as considerações feitas pela Ministra Luciana Lóssio no julgamento do RCED 

884, exatamente ao comparar os institutos do Recurso Contra Expedição de Diploma (antes da “minirreforma 

eleitoral” de 2013) e da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo: “(...) quando o abuso de poder político 

ocorrer isoladamente – embora, como disse, não esteja expressamente previsto –, uma interpretação evolutiva 

e teológica a partir da nova regência constitucional do tema leva-nos a concluir que a Constituição albergou, 

também, essa hipótese no regime próprio da AIME, apenas lhe convindo substituir rótulos passados por novas 

denominações, mais consentâneas com o desiderato constitucional.” 
153 TSE, Recurso Especial Eleitoral n° 1-49/PI, rel. Ministro Henrique Neves da Silva, j. em 4.8.2015. 
154 São válidos, a propósito, os comentários de Alberto Luis Mendonça ROLLO: “Fraude deve ser entendida 

aqui como aquela perpetrada para viciar a vontade do eleitor, distorcendo-a e tornando-a distinta da vontade 

real. Ao tempo das urnas de lona e das cédulas de papel, era exemplo desta espécie de fraude a ser punida com 

a perda do mandato eletivo a adulteração de uma cédula de votação, por exemplo, ou dos mapas de apuração, 

de modo a que o resultado fosse diferente da real vontade do eleitor. (...) Recentemente o Ministério Público 

Eleitoral iniciou a defesa da tese jurídica de que a substituição de candidatos nas eleições majoritárias às 

vésperas do pleito, quando já não é mais possível a alteração da programação da urna eletrônica (nome, foto, 

número), é justamente a espécie de fraude também a ser perseguida por meio de ação de impugnação de 

mandato eletivo. Isso nos parece correto na medida em que a vontade do eleitor, também nesses casos, pode 

ter sido fraudada, desrespeitada. O eleitor vota no candidato que aparece na urna eletrônica mas, na verdade, 

está elegendo outro, o substituto.” (ROLLO, 2013, págs. 198-199) 
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a necessidade de uma apreciação rígida da prova produzida nos autos155 e de realização de 

um juízo de proporcionalidade entre os fatos comprovados e a sanção a ser aplicada, tendo 

em vista que a procedência da ação significa nada menos do que a anulação do resultado 

obtido nas urnas. Sobre esse juízo de proporcionalidade, afirma Néviton GUEDES:  

  

No âmbito do Direito Constitucional Eleitoral, em razão do princípio da 

proporcionalidade, obviamente, há de se exigir, para a caracterização desses 

ilícitos, que a conduta revele, além do claro propósito eleitoral indevido, especial 

gravidade, de ordem a justificar a intensidade da sanção daí resultante. Portanto, 

sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, apenas condutas que 

revelem séria e grave transgressão aos princípios constitucionais eleitorais, 

especialmente, à igualdade ou à liberdade do sufrágio, é que estariam a justificar 

a severa consequência da perda do mandato. (GUEDES, 2013, p. 684)  

 

Quanto ao rito a ser adotado para a apuração das condutas previstas no art. 14, §10 

da Constituição Federal, à míngua de disposição legal específica, o Tribunal Superior 

Eleitoral estabeleceu, por meio da Resolução nº 23.372/11, a observância do procedimento 

previsto na Lei Complementar nº 64/90 para o registro de candidaturas (artigos 3º a 16), com 

aplicação subsidiária do Código de Processo Civil e tramitação em segredo de justiça – o 

que, como visto, decorre de determinação constitucional (art. 14, §11, CRFB).  

Enfim, julgada procedente a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo em face de 

candidato eleito ao cargo de Deputado Federal ou Senador da República, estar-se-á diante 

de hipótese de perda de mandato parlamentar nos termos do art. 55, inciso V, da Constituição 

Federal, cabendo à Casa respectiva unicamente a declaração da perda do cargo e consequente 

vacância da cadeira.   

 

3.3.4. Ação de Investigação Judicial Eleitoral 

 

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) diferencia-se dos instrumentos 

anteriormente analisados na medida em que não se trata de uma ação primordialmente 

destinada a impugnar a candidatura bem-sucedida nas urnas, como é o caso do Recurso 

contra a Expedição de Diploma e da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que somente 

têm cabimento após a expedição do diploma – logo, somente serão utilizáveis em face de 

candidatos já eleitos. Diversamente, a AIJE visa em regra investigar fatos praticados durante 

a campanha eleitoral e, em determinados casos, antes mesmo do registro de candidatura156, 

                                                      
155 TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 28.456, rel. Ministro Carlos Ayres Britto, j. em 26/02/2008; TRE/SP, 

Recurso Eleitoral nº 19654, rel. Juiz Roberto Maia Filho, j. em 24/06/2014. 
156 Tribunal Superior Eleitoral, Acórdão de 1º.12.2009 no AgR-RO nº 2.365, rel. Min. Arnaldo Versiani. 
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com o objetivo principal de evitar a participação no pleito de candidato que tenha cometido 

irregularidades capazes de distorcer a normalidade ou infringir a moralidade das eleições.  

Em razão dessa vocação de instrumento a ser utilizado antes do pleito eleitoral 

(embora, como veremos adiante, haja uma hipótese em que essa ação pode ser 

excepcionalmente ajuizada após a diplomação), a redação original do dispositivo que prevê 

a AIJE (art. 22 da Lei Complementar nº 64/90) dispunha que o candidato contra o qual fosse 

julgada procedente a representação teria seu registro de candidatura cassado, o que 

inviabilizaria a inclusão de seu nome nas urnas. Porém, se a representação fosse julgada 

procedente após a proclamação dos eleitos, não haveria a cassação automática do diploma, 

mas apenas a remessa dos autos ao Ministério Público para que, julgando apropriado, 

propusesse Ação de Impugnação de Mandato Eletivo ou Recurso contra Expedição de 

Diploma. Veja-se, a propósito, o teor dos dispositivos pertinentes, na redação anterior às 

alterações promovidas pela Lei Complementar nº 135/2010: 

 

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público 

Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral 

ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir 

abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do 

poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou 

meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, 

obedecido o seguinte rito: 

(...) 

XIV - julgada procedente a representação, o Tribunal declarará a inelegibilidade 

do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-

lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 3 (três) anos 

subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro do 

candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico e pelo 

desvio ou abuso do poder de autoridade, determinando a remessa dos autos ao 

Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o 

caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a espécie 

comportar; 

XV - se a representação for julgada procedente após a eleição do candidato serão 

remetidas cópias de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, para os fins 

previstos no art. 14, §§ 10 e 11 da Constituição Federal, e art. 262, inciso IV, do 

Código Eleitoral. 

 

A realidade dos fatos, com o passar do tempo e o maior desenvolvimento do sistema 

processual eleitoral, demonstrou a ineficiência desse dispositivo, porquanto a Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral passou a ser utilizada para a apuração de fatos complexos que 

demandavam ampla produção de provas, de modo que poucas eram as chances de que já 

houvesse uma decisão definitiva antes da realização do pleito. Assim, no caso de eleição de 

candidato sob investigação, acabava sendo necessário o ajuizamento de outra demanda 
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exclusivamente para promover a cassação do diploma, o que representava novos custos para 

as partes e para o Estado, maior tempo de indefinição acerca do resultado final das eleições 

e, consequentemente, maior insegurança jurídica.  

A Lei Complementar nº 135/2010, assim, veio modificar essa sistemática, revogando 

o inciso XV do art. 22 da Lei Complementar nº 135/2010, acima transcrito, e alterando a 

redação do inciso XIV do mesmo artigo, que passou a dispor o seguinte: 

 

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos 

eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam 

contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para 

as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se 

verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente 

beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do 

poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos 

autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se 

for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie 

comportar. 

 

Com essa importante alteração, hoje a Ação de Investigação Judicial Eleitoral 

representa mais um meio pelo qual a Justiça Eleitoral pode decretar a perda de mandato de 

parlamentar, gerando uma enorme abertura à previsão do art. 55, inciso V, da Constituição 

Federal, pois a AIJE tem hipóteses de cabimento bastante amplas. São, essencialmente, cinco 

os casos que ensejam a propositura dessa ação: 

 

(i) Uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de 

autoridade (art. 22, caput, Lei Complementar nº 64/90); 

(ii) Utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social (art. 22, 

caput, Lei Complementar nº 64/90); 

(iii) Captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, Lei nº 9.504/97); 

(iv) Irregularidades na arrecadação e gastos de recursos de campanha (art. 30-A, 

Lei nº 9.504/97); e 

(v) Prática das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais 

(art. 73, Lei nº 9.504/97)157.  

                                                      
157 Embora em alguns dos casos descritos nesses itens a processualística eleitoral utilize o termo genérico 

“Representação” para o instrumento processual, e não propriamente “Ação de Investigação Judicial Eleitoral”, 

entendemos legítima a inclusão de todos esses casos sob o mesmo signo, uma vez que o procedimento a ser 

seguido é o mesmo, qual seja, aquele estipulado nos incisos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90. Nesse 

sentido, vejam-se os seguintes dispositivos da Lei nº 9.504/97: Art. 30-A, §1º: “Na apuração de que trata este 

artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no 

que couber”; Art. 41-A: “Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada 

por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem 

ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da 

candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro 

ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
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Se as hipóteses (iii) e (iv) acima são relativamente restritas – pois a Lei nº 9.504/97, 

no caput do art. 41-A, descreve quais são as condutas que configuram captação ilícita de 

sufrágio, bem como estipula minuciosamente, nos artigos 17 a 27, as regras para arrecadação 

e aplicação de recursos de campanha –, o mesmo não pode ser dito das hipóteses (i), (ii) e 

(v). Quanto ao abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, conforme já foi 

mencionado no item anterior, a lei permite uma fluidez conceitual, de modo que somente 

caso a caso será possível averiguar se determinada situação representa ou não o ilícito que 

se busca prevenir. Da mesma forma, não há nenhuma conceituação do que seja utilização 

indevida de veículos de comunicação social, o que pode variar desde a distorção de 

conteúdos para favorecer um ou outro candidato até a propagação de conteúdo partidário em 

meios de comunicação oficial.  

Já no que diz respeito às condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas 

eleitorais, a lei prevê nada menos do que onze condutas, consideradas “tendentes a afetar a 

igualdade de oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral” (art. 73, caput, Lei nº 

9.504/97). Incluem-se dentre essas vedações, por exemplo, a revisão geral da remuneração 

dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de poder aquisitivo ao longo 

do ano da eleição (inciso VIII), no período de cento e oitenta dias que antecedem o pleito 

até a posse dos eleitos158, e a autorização de publicidade institucional de atos, programas, 

obras, serviços e campanhas de órgãos públicos, nos três meses que antecedem o pleito 

(inciso VI, alínea “b”).  

Note-se que a proibição da prática das condutas elencadas no art. 73 da Lei nº 

9.504/97 é absoluta, pois sua mera realização é considerada “tendente a afetar” a igualdade 

do pleito, tratando-se de verdadeira presunção legal e não importando se houve de fato 

prejuízo à normalidade eleitoral. Assim é que, embora a cassação do diploma – e a 

consequente perda do mandato eletivo – não seja um efeito automático da condenação, 

dependendo de um juízo de proporcionalidade, a configuração da “conduta vedada” 

independe da comprovação de potencialidade lesiva do ato, como reiteradamente decidido 

pelo Tribunal Superior Eleitoral159, o que enseja ao menos a aplicação da sanção de multa.  

                                                      
1990”; Art. 73, §12: “A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do 

art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação.” 
158 Resolução TSE nº 22.252, de 20/06/2006, Relator Ministro Geraldo Grossi. 
159 Acórdão de 14.5.2015 no AgR-REspe nº 20871, rel. Min. Luiz Fux; Acórdão de 13.3.2014 no REspe nº 

36045, rel. Min. Marco Aurélio; Acórdão de 28.10.2009 no RO nº 2.232, rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
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Quanto ao prazo para ajuizamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, à 

exceção da hipótese de irregularidades na arrecadação e gastos de recursos de campanha, a 

ação pode ser proposta somente até a data da diplomação, o que se coaduna com a ideia de 

que esse instrumento visa primordialmente evitar a participação do candidato impugnado no 

pleito. Relativamente à captação ilícita de sufrágio e à prática de condutas vedadas, esse 

entendimento está positivado, respectivamente, nos artigos. 41-A, §3º e 73, §12 da Lei nº 

9.504/97. Já quanto ao abuso de poder econômico ou poder de autoridade e utilização 

indevida dos meios de comunicação social, esse prazo decorre de construção jurisprudencial, 

entendendo o Tribunal Superior Eleitoral que após o marco da diplomação não mais haveria 

interesse de agir, pois ainda seria possível o ajuizamento de Ação de Impugnação de 

Mandato Eletivo160. 

Diversamente, a propositura de AIJE para averiguação de irregularidades na 

arrecadação e aplicação de recursos de campanha pode ser feita após a diplomação dos 

eleitos e mesmo em face de candidatos que não tenham obtido sucesso nas urnas. Isso 

porque, também conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o que o art. 30-A 

da Lei nº 9.504/97 visa proteger não é tão-somente a normalidade do pleito, mas sim o 

próprio princípio da moralidade administrativa e eleitoral, devendo haver um estímulo para 

que mesmo os candidatos não eleitos apresentem regularmente suas contas de campanha. 

Ademais, “diferentemente do que ocorre com a apuração de abuso de poder e captação ilícita 

de sufrágio não há outros instrumentos processuais – além da ação de investigação judicial 

e representação – que possibilitem a apuração de irregularidade nos gastos ou arrecadação 

de recursos de campanha”161, de modo que o interesse processual, nesse caso específico, 

persiste mesmo após a diplomação.   

 

3.3.5. Perda de mandato parlamentar por infidelidade partidária  

 

O quinto e último caso de perda de mandato parlamentar por decisão da Justiça 

Eleitoral é a famigerada infidelidade partidária, é dizer, a troca injustificada de legenda do 

candidato eleito, já durante o exercício do mandato. Como já antecipado e será melhor 

                                                      
160 Recurso Especial Eleitoral n° 12.531/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 1°.9.1995; Recurso Ordinário n° 

401/ES, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 1°.9.2000; Representação n° 628/DF, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, DJ de 17.12.2002. 
161 TSE, Recurso Ordinário nº 1540, Acórdão de 28/04/2009, Relator(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: 

DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 01/06/2009. 



150 

 

abordado neste ponto, essa hipótese é de criação pretoriana, tendo sido apenas recentemente 

incorporada à legislação eleitoral (por meio da Lei nº 13.165/2015). 

Para início de debate, a questão que inevitavelmente salta aos olhos é a 

constitucionalidade (ou não) da aplicação dessa consequência – perda de mandato – ao 

parlamentar que abandona o partido político pelo qual se elegeu, tendo em vista que o 

dispositivo constitucional sob análise prevê que a Justiça Eleitoral poderá decretar a perda 

do cargo “nos casos previstos nesta Constituição” (art. 55, inciso V, CRFB). A perda de 

mandato por infidelidade partidária, porém, não tem previsão constitucional, sendo certo que 

sobre esse tema a Constituição Federal preferiu se calar. O “silêncio eloquente” do 

constituinte de 1987/1988, aliás, foi por longos anos reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal como uma tomada de decisão consciente pela rejeição do sistema que vigorava 

durante a égide da Emenda Constitucional nº 1/69, em que o princípio da fidelidade 

partidária ocupava importante espaço162. Daí o entendimento esposado pelo Ministro 

Moreira Alves no primeiro ano de vigência da Constituição Federal de 1988, entendimento 

esse que foi seguido por quase vinte anos pelo Pretório Excelso: 

 

Ora, se a própria Constituição não estabelece a perda do mandato para o Deputado 

que, eleito pelo sistema de representação proporcional, muda de Partido e, com 

isso, diminui a representação parlamentar do Partido por que se elegeu (e se elegeu 

muitas vezes graças aos votos de legenda), quer isso dizer que, apesar de a Carta 

Magna dar acentuado valor à representação partidária (artigos 5º, LSS, “a”; 58, 

§1º; 58, §4º, 103, VIII), não quis preservá-la com a adoção da sanção jurídica da 

perda do mandato, para impedir a redução da representação de um Partido no 

Parlamento. Se o quisesse, bastaria ter colocado essa hipótese entre as causas de 

perda de mandato, a que alude o artigo 55.163 

 

O quadro começou a mudar no ano de 2007, quando o Tribunal Superior Eleitoral 

respondeu afirmativamente à seguinte Consulta formulada pelo Partido da Frente Liberal: 

“Os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral 

proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do 

candidato eleito por um partido para outra legenda?” (Consulta nº 1.398/DF). Entendeu 

                                                      
162 Em razão desse silêncio, a doutrina era tranquila em afirmar que a ordem constitucional a partir de 1988 

não mais permitia a perda de mandato do Deputado Federal ou Senador que viesse a trocar de partido: “A perda 

de mandato, que era a principal pena imposta pela norma constitucional anterior aos que trocassem de partido, 

na atual Constituição é imposta apenas como sanção para infrações mais graves, como o procedimento 

declarado incompatível com o decoro parlamentar, condenação criminal em sentença transitada em julgada e 

outras definidas no art. 55. Além de não determinara a perda de mandato por infidelidade partidária, a 

Constituição Federal proíbe totalmente essa punição, quando veda, no art. 15, a cassação dos direitos políticos 

(...)” (MACIEL, 2004, p. 69). 
163 MS 20927, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/1989, DJ 15-04-1994 

PP-08061 EMENT VOL-01740-01 PP-00130. 
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aquela Corte, seguindo o voto do Relator, Ministro Cesar Asfor Rocha, que a Constituição 

Federal instituiu uma “democracia partidária” ao estabelecer a filiação partidária como 

condição de elegibilidade e, principalmente, ao determinar que a obtenção de vagas para a 

Câmara dos Deputados se dê por meio do sistema de quociente partidário eleitoral. 

Assim, interpretando principalmente a forma de apuração dos eleitos no sistema 

proporcional, o Tribunal Superior Eleitoral acabou consignando que as cadeiras da Câmara 

dos Deputados não são titularizadas pelos deputados, mas sim pelos partidos políticos por 

meio do qual se elegeram, de forma que estes preservariam a vaga caso houvesse troca de 

legenda por parte daqueles. Isso, obviamente, tem por consequência a perda de mandato do 

parlamentar em questão, embora o Tribunal Superior Eleitoral, naquela oportunidade, tenha 

considerado que essa perda não se trataria propriamente de uma sanção, mas sim de uma 

decorrência quase automática do sistema164. 

O posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral acabou sendo adotado também pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Segurança nº 26.602165, 

26.603166 e 26.604167, todos impetrados contra o Presidente da Câmara dos Deputados, em 

uma importante reversão de sua anteriormente pacífica jurisprudência. É ilustrativo, a 

propósito, o seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello, Relator do MS nº 26.603, 

que deixa claro que a razão de decidir da Corte Constitucional também se fundamentou 

essencialmente na natureza do sistema proporcional e na necessidade de filiação partidária 

para o registro de candidatura: 

 

O mandato representativo não constitui projeção de um direito pessoal titularizado 

pelo parlamentar eleito, mas representa, pelo contrário, expressão que deriva da 

indispensável vinculação do candidato ao partido político, cuja titularidade sobre 

as vagas conquistadas no processo eleitoral resulta de “fundamento constitucional 

autônomo”, identificável tanto no art. 14, §3º, inciso V (que define a filiação 

partidária como condição de elegibilidade) quanto no art. 45, “caput” (que 

consagra o “sistema proporcional”), da Constituição da República.   

                                                      
164 Clèmerson Merlin CLÉVE alerta, porém, que esse novo entendimento das Cortes Superiores dizia respeito 

somente aos casos de “cancelamento da filiação partidária ou troca de partido pelo mandatário, inocorrendo 

hipóteses de justa causa”; já a “expulsão por deslealdade tipificada como infração disciplinar nos termos da 

disposição estatutária, sendo causa para o cancelamento da filiação, não é, todavia, para a perda do mandato”. 

É dizer, “[o] transfugismo voluntário acarreta a perda do mandato. Aquele involuntário, entretanto, operado 

pela expulsão, não autoriza idêntica consequência.” (CLÈVE, 2012, p. 165) 
165 MS 26602, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2007, DJe-197 DIVULG 16-

10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-02 PP-00190 RTJ VOL-00208-01 PP-00072 
166 MS 26603, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2007, DJe-241 

DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-02 PP-00318. 
167 MS 26604, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2007, DJe-187 

DIVULG 02-10-2008 PUBLIC 03-10-2008 EMENT VOL-02335-02 PP-00135 RTJ VOL-00206-02 PP-

00626. 
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A Ministra Carmen Lúcia, por sua vez, na relatoria do MS nº 26.604, também 

sufragou o entendimento de que a perda de mandato do representante infiel não pode ser 

considerada uma sanção, o que justificaria a possibilidade da conclusão a que chegou o 

Supremo Tribunal Federal independentemente da previsão dessa hipótese de perda de 

mandato parlamentar no art. 55 da Constituição Federal. Sobre esse ponto, consignou a 

Ilustre Ministra: 

 

No caso em pauta, a desfiliação de um partido e a filiação subsequente a 

outro é lícita para o parlamentar. O que não pode ser assim considerado é a 

detenção do mandato por ele em detrimento do capital político obtido pelo partido 

a partir do quociente eleitoral fixado nas eleições. Ficar ou permanecer num 

determinado partido não é impositivo para quem quer que seja.  

Mas para o parlamentar eleito por um partido político específico as 

consequências impõem-se com o seu necessário afastamento também do cargo 

para o qual se elegeu pela candidatura havida e vencedora por uma organização 

partidária que lhe tenha possibilitado a escolha e que precisa da densidade tornada 

efetiva pelo número de vagas obtidas nas eleições para cumprir o seu papel de ser 

situacionista ou oposição ao grupo vencedor. 

Essas consequências não representam punição, no sentido de imposição 

decorrente de um ilícito. Daí não entender prevalecerem observações feitas no 

sentido de que o art. 55, inc. II, da Constituição da República, não teria arrolado, 

em suas hipóteses, a de perda do mandato do parlamentar em caso de prática de 

desfiliação partidária do eleito. 

 

Após essas decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal 

Superior Eleitoral editou a Resolução nº 22.610/2007 (alterada pela Resolução TSE 

22.733/2008) para disciplinar o processo de perda de cargo eletivo e estabelecer os casos em 

que a desfiliação partidária seria considerada justificável e, portanto, não acarretaria a perda 

de mandato. São elas: (i) incorporação ou fusão do partido; (ii) criação de novo partido; (iii) 

mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; e (iv) grave discriminação 

pessoal (art. 1º, §1º, Resolução TSE 22.610/2007). Essa previsão foi, certamente, uma 

novidade em relação ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, todavia não 

parece haver aqui um problema de exacerbação das competências administrativas do 

Tribunal Superior Eleitoral, na medida em que a previsão das “justas causas” para a mudança 

de legenda decorre de um exercício de razoabilidade e da preocupação com a preservação 

de direitos políticos fundamentais no curso do procedimento de perda de mandato. 

O mesmo não pode ser dito, porém, acerca da previsão do art. 13 da Resolução nº 

22.610/2007, que estabeleceu a aplicação do procedimento de perda do cargo tanto para 

mandatários eleitos pelo sistema proporcional, quanto para os eleitos pelo sistema 



153 
 

majoritário (que, para os fins que nos interessam neste trabalho, são os ocupantes de cadeiras 

do Senado Federal). Ora, como visto acima, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral na 

Consulta nº 1.398/DF e as decisões do Supremo Tribunal Federal nos Mandados de 

Segurança nº 26.602, 26.603 e 26.604 tomaram como base exatamente a racionalidade do 

sistema eleitoral proporcional – em que a quantidade de cadeiras de cada partido ou 

coligação é aferida com base em todos os votos atribuídos àquela legenda, podendo ser 

eleitos candidatos que, individualmente, obtiveram menos votos que o quociente eleitoral –

, nada dizendo a respeito do sistema majoritário, que, em verdade, sequer fora objeto da 

Consulta formulada pelo Partido da Frente Liberal.  

Em razão dessa novidade introduzida pela Resolução TSE nº 22.610/2007, o 

Supremo Tribunal Federal acabou sendo novamente acionado, o que levou à decisão pela 

inconstitucionalidade da previsão de perda de mandato de candidatos “infiéis” eleitos pelo 

sistema majoritário, em Acórdão que ficou assim ementado:  

 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TSE. 

INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PERDA DO MANDATO POR 

INFIDELIDADE PARTIDÁRIA AO SISTEMA ELEITORAL MAJORITÁRIO. 

(...) 2. As decisões nos Mandados de Segurança 26.602, 26.603 e 26.604 tiveram 

como pano de fundo o sistema proporcional, que é adotado para a eleição de 

deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema 

proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade 

partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no 

momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se 

decretar a perda do mandato do candidato que abandona a legenda pela qual se 

elegeu. 3. O sistema majoritário, adotado para a eleição de presidente, governador, 

prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. As 

características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, 

fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a 

vontade do eleitor e vulnere a soberania popular (CF, art. 1º, parágrafo único; e 

art. 14, caput). 4. Procedência do pedido formulado em ação direta de 

inconstitucionalidade.168 

 

Os demais dispositivos da Resolução TSE nº 22.610/2007, especialmente a própria 

previsão de perda de mandato para os representantes eleitos pelo sistema proporcional que 

abandonarem o partido pelo qual se elegeram, bem como a disciplina processual da matéria, 

foram julgados constitucionais na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 3.999-7/DF, em 

que pesem os contundentes votos em contrário dos Ministros Eros Grau e Marco Aurélio 

Mello, os quais consideraram que o Tribunal Superior Eleitoral teria adentrado em matéria 

                                                      
168 ADI 5081, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 18-08-2015 PUBLIC 19-08-2015. 
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reservada à competência do Poder Legislativo169. Em verdade, não seria de se esperar 

decisão diferente, tendo em vista que o Pretório Excelso já havia deixado bastante claro qual 

era sua posição majoritária em relação às consequências da troca de partido de parlamentar 

durante o curso do mandato. Nem por isso a decisão é menos grave e menos afrontosa à 

sistemática da perda de mandato eletivo instaurada pela Constituição Federal.  

Passados mais de nove anos das decisões em que o Supremo Tribunal Federal 

assumiu essa posição, já é quase um lugar-comum a constatação de que as Cortes (tanto o 

STF quanto o TSE) agiram em uma nítida manifestação de ativismo judicial, caracterizado 

pela interpretação da lei (no caso, da lei constitucional) para além daquilo que é 

semanticamente permitido pelo texto da norma, de modo a reintroduzir no ordenamento 

jurídico brasileiro uma hipótese de perda de mandato parlamentar (na forma de regra geral 

e abstrata) que fora claramente rejeitada pelo constituinte originário. Com o devido respeito 

aos entendimentos manifestados pelos Ilustres Ministros, a conclusão de que, no sistema 

proporcional de listas abertas adotado no Brasil, o mandato pertenceria aos partidos políticos 

e não aos parlamentares não é nada óbvia, posto que ainda há uma forte tendência de 

favorecimento ao voto personalista em detrimento ao voto partidário.  

Para Elival da Silva RAMOS, em sua importante crítica à atuação da Corte Suprema 

na criação dessa nova hipótese de perda de mandato parlamentar, esse é “um dos episódios 

mais característicos de ativismo judiciário de toda a história daquela Excelsa Corte” 

(RAMOS, 2015, p. 254). Argumento o autor que a interpretação do princípio da 

representação proporcional, nem mesmo em conjunto com a norma que institui o monopólio 

das candidaturas aos partidos políticos, não é capaz de superar o evidente problema da falta 

de previsão constitucional da infidelidade partidária dentre as hipóteses elencadas no art. 55 

da Constituição Federal:  

Como se vê, não apenas a carga prescritiva do princípio da representação 

partidária proporcional, como também o elemento histórico, que atesta o 

tratamento autônomo da perda de mandato por infidelidade ou desfiliação 

partidária, bem como a intenção manifesta do Constituinte de 1988 de se eximir 

                                                      
169 São valiosas, nesse ponto, as lições do Ministro Eros Grau: “Essa resolução é multiplamente 

inconstitucional. No seu todo, porque não incumbe ao TSE dispor normas senão tendo em vista a execução do 

Código Eleitoral e da legislação eleitoral, que nada dispuseram no que tange a perda de mandato eletivo em 

razão de infidelidade partidária. A inconstitucionalidade da Resolução n. 22.610/07 é, neste ponto, retumbante. 

Mas não é só, visto que ela avança sobre áreas expressamente atribuídas, pela Constituição, à lei. Áreas da 

chamada reserva de lei. O artigo 1º dispõe sobre perda de cargo eletivo, no caso de desfiliação partidária, 

admitindo-a quando houver ‘justa causa’. Matéria inquestionavelmente de lei (arts. 22, I e 48 da CB). Ninguém 

perderá mandato eletivo, direi, senão em virtude de lei; é assim que leio a Constituição, ainda que me venham 

a chamar de positivista.” ADI 3999, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 

12/11/2008, DJe-071 DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-01 PP-00099 RTJ 

VOL-00208-03 PP-01024. 
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de impor restrições à movimentação partidária entre parlamentares eleitos e 

respectivos suplentes, impediam a “evolução” jurisprudencial que se operou no 

julgamento dos mandados de segurança retromencionados. (RAMOS, 2015, p. 

256-257)  

 

O mesmo entendimento é também compartilhado por José de Ribamar Barreiros 

SOARES em aprofundado e específico estudo sobre o ativismo judicial no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal no que tange às decisões sobre a infidelidade partidária 

(SOARES, J. R. B., 2015). Afirma o autor que essa atitude de nossa Corte Constitucional 

não decorreu de uma demanda popular por um maior controle das trocas partidárias, 

tampouco de um crescimento do número de ações judiciais discutindo essa questão. Para 

SOARES, “a análise dos dados examinados não demonstra que os eleitores consideram a 

troca de partido como algo reprovável, antiético, que justifique uma ação rigorosa do 

Judiciário, como a aplicação da pena de perda de mandato, sem qualquer previsão legal 

antecedente nesse sentido” (SOARES, J. R. B., 2015, p. 45). 

A explicação para a postura ativista, assim, estaria na autocompreensão da Corte 

Constitucional como um órgão de representação da sociedade – ainda que não uma 

representação obtida pelo voto, mas sim pela posição institucional de intérprete último da 

Lei Fundamental –, o que justificaria a apropriação de temas políticos em termos jurídicos, 

na tentativa de impor uma determinada moralidade à política. Essa tentativa de justificação, 

porém, não consegue elidir o fato de que houve um forte voluntarismo nesse posicionamento 

(SOARES, J. R. B., 2015, p. 86), servindo os argumentos jurídicos unicamente para travestir 

uma opção política adotada pelo Supremo Tribunal Federal, opção essa que foi francamente 

oposta àquela escolhida pelo Poder Constituinte, órgão máximo de manifestação da 

soberania popular.  

Não se pretende com isso afirmar que o problema da infidelidade partidária deva ser 

simplesmente desconsiderado ou que nenhuma consequência deva ser atribuída à troca de 

partido durante o curso dos mandatos. Entendemos, porém, que a perda de mandato nessa 

hipótese não prescinde de expressa previsão constitucional, pois o mandato parlamentar goza 

de especial proteção e prerrogativas, só podendo ser antecipadamente encerrado nos estritos 

casos disciplinados no art. 55 da Constituição Federal. Nem se diga que a infidelidade 

partidária estaria incluída nas hipóteses do inciso V desse dispositivo, pois a Justiça Eleitoral 

só detém competência para decretar a perda de mandato “nos casos previstos nesta 

Constituição”.  
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A argumentação de que a perda do cargo eletivo por infidelidade partidária não 

constituiria propriamente uma sanção, mas sim uma mera consequência da interpretação do 

sistema eleitoral brasileiro, também não justifica sua não inclusão nas previsões do art. 55 

da Constituição Federal, pois nem todas as hipóteses ali contempladas configuram sanções. 

Basta pensar no caso de perda dos direitos políticos pela perda da nacionalidade brasileira 

ou, ainda, na suspensão desses direitos em razão da decretação de interdição civil (o que era 

possível antes da edição da Lei nº 13.146/2015), ambas hipóteses que levariam à perda de 

mandato parlamentar pela incidência do inciso III do art. 55 da CRFB. São casos que 

igualmente não representam penalidades, mas meras consequências da modificação do 

status de cidadania ou de capacidade civil, e que ainda assim encontram previsão 

constitucional expressa170.  

Ressalte-se, por fim, que a disposição incluída pela Lei nº 13.165/2015 na Lei dos 

Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), prevendo que “perderá o mandato o detentor de cargo 

eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito” (art. 22-A da Lei nº 

9.096/95), também não soluciona o problema da falta de previsão constitucional dessa nova 

hipótese de perda de mandato parlamentar, especialmente tendo em vista que a disposição 

legal alcança os representantes eleitos pelo sistema majoritário, padecendo a lei de vício de 

inconstitucionalidade material no ponto.  

Voltaremos a essa questão no próximo capítulo, sendo suficiente para o momento a 

explanação sobre o atual estado da arte. Passemos à análise sobre o procedimento a ser 

seguido nas Casas Parlamentares para a efetivação da perda de mandato nos casos previstos 

nos incisos III, IV e V do art. 55 da Constituição Federal.   

 

3.4. O procedimento nas Casas Parlamentares   

 

                                                      
170 No mesmo sentido, veja-se a passagem de Elival da Silva RAMOS: “Para se esquivar do fortíssimo 

argumento de que a falta de previsão no rol de situações ensejadoras de perda de mandato por Deputados e 

Senadores sinalizava para a admissibilidade constitucional do desligamento de parlamentares eleitos, com nova 

filiação partidária ou não, sem o consectário da perda de mandato em prol do partido pela qual disputaram a 

eleição, apontou-se a licitude da desfiliação partidária, em contraposição ao caráter ilícito das condutas listadas 

nos seis incisos do art. 55 da Constituição (...). No entanto, a inferência peca em termos sistêmicos e genéticos. 

Naquele primeiro aspecto, não se pretenderá que o Deputado infiel, expulso do partido por ato de manifesta 

infidelidade, possa, ao contrário do trânsfuga, permanecer no gozo de mandato representativo, em detrimento 

da agremiação que o expulsou, não se podendo dizer que aqui se cuida de ato lícito. No segundo aspecto 

(histórico), vale lembrar que a disciplina imposta à matéria pela Constituição anterior ombreava o desligamento 

voluntário à infidelidade partidária, portanto contemplando ato lícito como causa da perda do mandato 

parlamentar.” (RAMOS, 2015, p. 257) 
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Para finalizar a análise das hipóteses de responsabilização jurídica de parlamentares, 

resta tecer alguns comentários acerca do procedimento para a declaração da perda de 

mandato nas Casas legislativas. A Constituição Federal estabelece que, nos casos dos incisos 

III, IV e V do art. 55, a declaração será feita pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou 

mediante provocação de qualquer de seus membros, ou ainda de partido político com 

representação no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Daí já se extrai a primeira 

grande diferença entre este procedimento e aquele estudado no capítulo anterior: na 

responsabilização política, o único papel da Mesa é deflagrar o processo disciplinar por meio 

de representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar; já na responsabilização 

jurídica, o procedimento começa e termina perante a Mesa, que pode inclusive instalá-lo de 

ofício.   

A segunda grande diferença não decorre diretamente do texto da Constituição 

Federal, mas sim da lógica dessas hipóteses de responsabilização. A ampla defesa que deve 

ser assegurada ao parlamentar cujo mandato está em jogo possui um significado muito 

distinto conforme estejamos tratando dos casos em que a Casa pode decidir mediante 

critérios de conveniência e oportunidade ou dos casos em que ela deve apenas aferir o 

preenchimento de determinadas condições objetivas. Assim, quando à Casa compete 

declarar a perda do mandato, o parlamentar poderá defender-se alegando, por exemplo, que 

não houve o trânsito em julgado da decisão de Justiça Eleitoral que decretou a perda do 

cargo, ou que houve a suspensão da decisão que determinou a perda dos direitos políticos, 

ou ainda que ele não se ausentou em um terço das sessões ordinárias da Casa a que pertence. 

A defesa deve ter sempre um caráter jurídico-formal, não estando a Casa legislativa 

autorizada a ingressar no mérito da decisão proferida por outro órgão competente para tanto.  

Tudo isso – a possibilidade de declaração da perda do mandato de ofício pela Mesa 

e o caráter formal da defesa – condiz com a ideia de que a responsabilização jurídica se opera 

em razão de critérios muito mais objetivos do que aqueles que parametrizam a 

responsabilização política. Se a perda de mandato independe de manifestação do Plenário 

da Casa, não há contraindicação a que a Mesa, na qualidade de órgão executivo, tome todas 

as providências necessárias para sua efetivação; da mesma forma, se a Casa não pode decidir 

sobre a perda observando critérios de natureza política ou analisando o mérito de questão já 

resolvida por outro órgão, de nada adianta ao parlamentar realizar sua defesa com base em 

elementos desse tipo. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seguindo a redação da Constituição 

Federal, estabelece ser competência da Mesa “declarar a perda do mandato de Deputado, 
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nos casos previstos nos incisos III, IV e V do art. 55 da Constituição Federal, observado o 

disposto no § 3º do mesmo artigo” (art. 15, inciso XIV, RICD), ou seja, observada a ampla 

defesa. O §2º do art. 240 do RICD, por sua vez, faz referência a “procedimentos específicos 

estabelecidos em Ato”, que vem a ser o Ato da Mesa nº 37 de 31 de março de 2009171.  

Segundo o regramento desse Ato, os processos relacionados às hipóteses de perda de 

mandato previstas nos incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal (respectivamente, 

perda ou suspensão de direitos políticos e decreto de perda do mandato pela Justiça Eleitoral) 

deverão ser remetidos ao Corregedor Parlamentar, que nesses casos funciona como uma 

espécie de instrutor do procedimento. É o Corregedor, assim, o responsável por determinar 

a notificação do parlamentar representado e conceder-lhe prazo de cinco dias para apresentar 

sua defesa (art. 3º, caput do Ato da Mesa nº 37/09). O Ato também estabelece, corroborando 

o quanto dito acima, que “nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V 

do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos Deputados, restringir-

se-á aos aspectos formais da decisão judicial” (art. 5º do Ato da Mesa nº 37/09). Os 

procedimentos de instrução presididos pelo Corregedor nessas hipóteses não deverão 

ultrapassar o prazo de quinze dias (art. 7º do Ato da Mesa nº 37/09), prorrogável por igual 

período, por decisão do Presidente da Mesa (art. 7º, parágrafo único, do Ato da Mesa nº 

37/09). 

Já o Regimento Interno do Senado Federal, além de repetir a redação do §3º do art. 

55 da Constituição Federal (o que faz no §3º de seu art. 32), estabelece que as representações 

relativas à ausência do Senador à terça parte das sessões deliberativas ordinárias da Casa 

devem ser remetidas à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, à qual cabe proferir 

parecer em quinze dias úteis concluindo pela procedência ou não da representação (art. 32, 

§4º, inciso II, RISF). Na inexistência de igual previsão para os casos dos incisos IV e V do 

art. 55 da Constituição Federal, entende-se que essa Comissão não precisa ser acionada 

quando se tratar de perda ou suspensão de direitos políticos ou, ainda, de perda de mandato 

decretada pela Justiça Eleitoral. Importante, em todos os casos, é que seja ofertada ao 

Senador a oportunidade de apresentar sua defesa formal, o que também vem registrado no 

parágrafo único do art. 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal.   

Não por acaso, as disposições regimentais acerca do procedimento para a declaração 

da perda de mandato nas hipóteses de responsabilização jurídica são muito mais sucintas do 

que aquelas que regem o procedimento nas Casas Legislativa quando a decisão final sobre a 

                                                      
171 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/a-camara/corregedoria-parlamentar/legislacao-2/ato-da-mesa-

no-37-de-31-03-2009#CF%20-%20Art.%2055. 

http://www2.camara.leg.br/a-camara/corregedoria-parlamentar/legislacao-2/ato-da-mesa-no-37-de-31-03-2009#CF%20-%20Art.%2055
http://www2.camara.leg.br/a-camara/corregedoria-parlamentar/legislacao-2/ato-da-mesa-no-37-de-31-03-2009#CF%20-%20Art.%2055
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aplicação da sanção é de competência do respectivo Plenário. O sentido dessa diferenciação 

é autoevidente: nos casos dos incisos III, IV e V do art. 55 da Constituição Federal, não 

sendo dada à Mesa a prerrogativa de decidir com base em critérios de oportunidade e 

conveniência, mas tão somente de aferir se os requisitos objetivos para a perda de mandato 

estão preenchidos, não há justificativa para se estender demasiadamente o procedimento. 

Isso tem ainda mais razão de ser quando a manifestação da Casa vem após um procedimento 

judicial em que tenha sido observado o devido processo legal e o parlamentar já tenha 

exercido de forma ampla seu direito de defesa sobre o mérito da questão em jogo.  

Entendemos, porém, que a utilização do termo “declarar” pelo §3º do art. 55 da 

Constituição Federal (“a perda será declarada pela Mesa da Casa respectiva”) não significa 

que a manifestação da Mesa não tenha carga constitutiva alguma – ou, mais precisamente, 

carga desconstitutiva. Se essa manifestação efetivamente se tratasse de mera declaração 

acerca da perda de um mandato que já teria se extinguido de pleno direito, como querem 

alguns autores, então a participação da Casa seria de todo irrelevante e poderia ser substituída 

por uma declaração judicial. No momento em que a Constituição Federal e os Regimentos 

Internos estabelecem um procedimento, ainda que sumário, em que o parlamentar pode 

exercer algum tipo de defesa, fica claro que a última palavra sobre essa defesa está com a 

Casa Legislativa e que ela irá, sim, prolatar uma decisão sobre a perda do mandato. Assim, 

considerar que o mandato já estaria previamente extinto não passa de uma ficção jurídica 

que em nada auxilia na compreensão do instituto.  
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TERCEIRA PARTE: AS PROPOSTAS 

 
Até o momento, este trabalho se ocupou com o estabelecimento de alguns  

fundamentos teóricos que circundam os temas da representação política, da democracia e da 

responsabilização, bem como com a explanação acerca das atuais características e 

peculiaridades do modelo constitucional de responsabilização de parlamentares, tal qual 

instituído pelo art. 55 da Constituição Federal e interpretado pelas Cortes Superiores e pelas 

próprias Casas Legislativas. Vimos que, a depender dos parâmetros de controle, das 

características da decisão sancionatória e da natureza do órgão responsabilizador, os casos 

de perda de mandato parlamentar podem ser classificados em hipóteses de responsabilização 

política e hipóteses de responsabilização jurídica. Vimos, ainda, que dentre as hipóteses 

inicialmente classificadas como responsabilização política (incisos I, II e VI do art. 55 da 

CRFB), a perda de mandato decorrente de quebra de decoro parlamentar é praticamente a 

única que permite a realização de apreciações de ordem puramente política, pois a infração 

das incompatibilidades parlamentares (art. 54, CRFB) não deixa margens a avaliações 

fundadas em critérios de oportunidade e conveniência – tamanha a objetividade dessas 

proibições – e a condenação criminal transitada em julgado, a seu turno, traz consigo o peso 

de uma decisão judicial condenatória impassível de recurso. 

Essas características da nossa sistemática de responsabilização de parlamentares, 

somadas com a grande abertura à decretação judicial da perda de mandato permitida pelos 

incisos IV e V do art. 55 da CRFB, denotam o favorecimento dos aspectos ligados à 

moralidade para o exercício da função pública, conforme interpretados pelas Cortes, em 

detrimento da responsabilização decorrente da ausência de responsividade dos 

representantes às necessidades, opiniões e interesses dos representados. Essa constatação 

deve ser vista com preocupação, porque a escolha de pessoas para o preenchimento de cargos 

eletivos, especialmente no Parlamento, não é meramente uma seleção de pessoas mais ou 

menos aptas para o exercício da função pública, mas é também – e talvez principalmente – 

uma seleção de ideias e programas políticos, os quais, no curso do mandato, deverão ser 

concretizados da melhor forma possível, sob pena de traição da confiança dos representados. 

Concordamos com Nadia URBINATI quando afirma que 

 

(...) a representação na esfera legislativa não corresponde simplesmente ao 

resultado das eleições. Melhor dito, ela é o resultado das eleições na medida em 

que ocorram dentro de um contexto político que envolva programas e ideias que 

sejam mais ou menos organizadas e gerais, mas certamente capazes de atrair e unir 
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os interesses e as ideias dos cidadãos (quer dizer, os seus votos). (URBINATI, 

2006, p. 223) 

 

O próximo capítulo, assim, a par de ser destinado à apresentação de sugestões para 

solucionar algumas inconsistências encontradas na sistemática de perda de mandato 

parlamentar hoje vigente, é movido pela preocupação com a realização das ideias políticas 

que são elegidas em conjunto com a eleição dos representantes e pela necessidade de 

estabelecimento de incentivos institucionais para a maior aproximação entre eleitores e 

eleitos. Isso porque, para que exista uma verdadeira representação política nos moldes 

elucidados ao final da primeira parte deste trabalho – representação política como 

mecanismo de realização responsável da democracia deliberativa –, não basta que o cidadão 

seja chamado às urnas a cada quatro anos, senão que ele deve ser estimulado a agir 

politicamente também durante o curso dos mandatos, levando à arena pública suas opiniões 

e interesses e influenciando positivamente nos rumos da comunidade política.  
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4. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA, CONTROLE DO PODER E PERDA 

DE MANDATO PARLAMENTAR: DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS 

PARA O SISTEMA BRASILEIRO 

 

A última parte deste trabalho inicia com uma discussão sobre o significado do 

instituto da perda de mandato parlamentar enquanto mecanismo de responsabilização 

inserido em comunidades influenciadas por diferentes tradições do pensamento político. 

Nesse contexto, são abordadas especialmente as tradições republicana e democrática, para 

então avaliar qual delas é a que mais informa o modelo instituído pelo art. 55 da CRFB. Em 

seguida, é feita uma breve análise sobre a questão da judicialização da política, procurando 

estudar em que medida esse fenômeno pode ser uma explicação para a forma como vem se 

desenvolvendo a perda de mandato parlamentar no Brasil. Passa-se então à crítica específica 

do desenho constitucional das hipóteses de responsabilização jurídica e política de 

parlamentares, tendo em vista que aquelas apresentam uma rigorosidade excessiva, enquanto 

estas são incapazes de canalizar a vontade dos eleitores no curso dos mandatos. Como 

fechamento do trabalho, por fim, serão apresentadas as sugestões de reforma constitucional, 

legal e regimental destinadas a trazer soluções aos problemas encontrados.  

 

4.1. A perda de mandato parlamentar entre a democracia e o republicanismo 

 

Em um sistema de democracia representativa que pretenda refletir minimamente as 

opiniões, intenções e interesses do eleitorado na formação dos órgãos governamentais, 

especialmente nas casas legislativas – que possuem uma especial importância no Estado de 

Direito, visto serem os órgãos de produção das normas jurídicas às quais todas as outras 

instituições estatais, bem como todos os cidadãos deverão se submeter –, a interrupção de 

um mandato eletivo que contou com a aprovação popular nas urnas não pode ser tratado 

como algo corriqueiro ou de menor importância. Sempre haverá um potencial traumático 

nesse evento, capaz de gerar algum grau de desestabilização política e insegurança, pois a 

perda do mandato representa em certa medida um malogro das instituições políticas, seja 

porque permitiram a eleição de alguém que não poderia sequer ter se candidatado, seja 

porque conferiram o mandato a alguém que não se mostrou digno do cargo, por desrespeitar 

a lei ou os próprios eleitores.  

Por outro lado, a existência de um sistema de perda de mandato parlamentar que se 

mostre eficaz para corrigir essa rota de insucesso institucional pode ser um caminho para a 
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retomada da confiança no sistema político e na sua capacidade de reverberar os anseios dos 

representados. Para tanto, é necessário que os instrumentos de perda de mandato, além de se 

apresentarem como sanções pelo descumprimento da lei ou do decoro esperado dos 

ocupantes desses cargos representativos, também representem uma forma de canalizar a 

vontade dos representados, que é um dos principais elementos formadores da democracia.  

A perda de mandato parlamentar se encontra em um delicado espaço de tensão entre 

duas das tradições que compõem os sistemas políticos contemporâneos aos quais Robert 

DAHL chamou de “poliarquias” (DAHL, 1971). Conforme a esclarecedora sistematização 

feita por O’DONNELL, as poliarquias são informadas por componentes liberais, 

componentes republicanos e componentes democráticos, que em certos aspectos se 

comunicam e, em outros, se contrapõem (O’DONNELL, 1998). Para os fins deste trabalho, 

é relevante analisar as tradições republicana e democrática, que dizem respeito em maior 

medida à forma de investidura e destituição de cargos políticos, preocupando-se a tradição 

liberal mais com a preservação de espaços individuais de liberdade, imunes a ingerências 

estatais.  

A tradição republicana, que deriva das antigas instituições políticas romanas, 

baseia-se num ideal de dignidade da coisa pública e de valorização do espaço público, 

considerado o locus em que se exercem as atividades mais nobres da vida humana e em que 

o homem pode encontrar a forma mais plena de realização pessoal. Em razão dessa elevada 

dignidade do espaço público, a tradição republicana tende a favorecer a escolha de pessoas 

dotadas de determinadas virtudes para o exercício do poder sobre os demais. A república, 

nesse sentido, não é necessariamente o governo de todos ou o governo da maioria, mas sim 

o governo dos mais aptos ou mais virtuosos, é dizer, daqueles que possuem o espírito do 

“homem público” capaz de reconhecer quais são os melhores caminhos para a realização do 

bem comum e, mais do que isso, capaz de abdicar de sua vida pessoal em prol da busca pela 

felicidade da comunidade política. Há, assim, certa aproximação com a ideia de 

aristocracia172, o “governo dos nobres”173, entendida a nobreza não como um título adquirido 

por herança familiar, mas como uma aptidão especial para o exercício da atividade pública.  

                                                      
172 Segundo o Oxford English Dictionary, o significado literal da palavra aristocracy é “o governo de um estado 

pelos seus melhores cidadãos” (SIMPSON e WEINER, 2004). O mesmo significado é indicado por 

ZUCCHINI: “Aristokratía, literalmente, ‘Governo dos melhores’, é uma das três formas clássicas de Governo 

e precisamente aquela em que o poder (krátos = domínio, comando) está nas mãos dos áristoi, os melhores, 

que não equivalem, necessariamente, à casta dos nobres, mesmo se, normalmente, os segundos são 

identificados com os primeiros” (ZUCCHINI, 1986, p. 57) 
173 O vínculo entre o termo “aristocracia” e a ideia de governo dos melhores, mais nobres ou mais preparados 

vem desde a República de Platão, como explicam as comentaristas da versão espanhola da clássica obra: 

“‘Aristocracia’ aqui está entendido no sentido etimológico, como governo dos melhores (áristoi), e portanto 
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A tradição democrática, de outra parte, não está primordialmente preocupada com 

a seleção das melhores pessoas para a formação de um governo sobre os demais, já que, 

antes de tudo, tem grandes suspeitas da substituição da democracia direta pelo governo 

representativo174. Para essa tradição, o mais importante é que a vontade do demos seja 

realizada, e não que decisões supostamente superiores ou mais adequadas sejam tomadas 

por pessoas mais aptas ou virtuosas175. Nas palavras de O’DONNELL, “na democracia, o 

exercício dos deveres públicos não requer, como no republicanismo, que aqueles que os 

desempenham sejam particularmente virtuosos e plenamente dedicados; antes, os 

procedimentos democráticos canônicos, o rodízio ou o sorteio, pressupõem que todos são 

igualmente qualificados para esses papeis” (O’DONNELL, 1998, p. 32).   

Como a democracia direta se demonstrou irrealizável em comunidades políticas de 

grande extensão, relevante contingente populacional e crescente complexidade, é 

importante, para a tradição democrática, que o sistema representativo reflita o máximo 

possível a diversidade existente na formação desse substrato populacional, para que as 

decisões tomadas pelos representantes – especialmente em órgãos que decidem por maioria, 

como, de regra, o fazem os órgãos legislativos – coincidam com as decisões que seriam 

tomadas – também por maioria – diretamente pelo povo, caso fosse viável verificar sua 

posição sobre cada um dos assuntos da agenda política. Sob essa perspectiva, muito mais 

significativa do que a escolha de pessoas sábias e especialmente qualificadas para o exercício 

da função pública é a seleção de pessoas que saibam identificar e que se comprometam a 

respeitar a opinião e a vontade dos eleitores. 

                                                      
não se trata de um modelo político corrente, senão de um desideratum que se identifica com a cidade purificada, 

regida pelo rei filósofo.” (DIVENOSA e MÁRSICO, 2007, p. 500, tradução própria) 
174 Para SCHMITT, que define a democracia como “identidade entre governantes e governados”, “essa 

definição (...) impede que a distinção entre governantes e governados, regentes e regidos expresse ou provoque 

uma diferença qualitativa. (...) Em razão disso, o poder ou a autoridade daqueles que governam ou regem não 

pode decorrer de qualquer qualidade superior, inalcançável pelo povo, mas somente da vontade, do mandato e 

da confiança depositada por aqueles que são governados ou regidos (...)”. (SCHMITT, 2003, p. 234-235, 

tradução própria, grifo no original) 
175 Conforme o relato de ARISTÓTELES, essa tensão entre democracia e aristocracia existia antes mesmo dos 

tempos áureos de Atenas. Conta-nos o filósofo que, durante a Tirania dos Trinta, sob o arcontado de Pitodoro, 

a cidade estava sendo levada à ruína, até que “Terâmenes, indignado com os acontecimentos, recomendou-lhes 

cessarem seus excessos e conferir os afazeres aos melhores. De início, opuseram-se; porém, espalhando-se os 

rumores pela multidão, a maioria ficou do lado de Terâmenes. Então, receosos de que ele, tornando-se o líder 

do povo, liquidasse o domínio por eles exercido, resolveram arrolar três mil cidadãos, como se fossem fazê-

los participar do regime. Novamente Terâmenes reprovou também essas medidas, primeiro por entender que, 

embora eles se mostrassem dispostos a atribuir participação aos cidadãos de respeito, davam-na somente a três 

mil, como se a virtude estivesse circunscrita a esse número; e depois, por entender que estavam tomando duas 

medidas opostas entre si: constituíam um governo violento, mas submisso aos governados.” (ARISTÓTELES, 

1995, p. 77) 
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Essencial é que haja um equilíbrio entre esses componentes – e também o 

componente liberal, mencionado anteriormente – para evitar que sejam cometidos excessos 

capazes de prejudicar a estabilidade e o amadurecimento do corpo político. A democracia 

em excesso pode ocasionar o desrespeito a garantias individuais e propiciar o surgimento de 

regimes plebiscitários, cesaristas ou populistas, caracterizados por alta instabilidade 

institucional e possibilidade de manipulação das vontades das maiorias ocasionais176. O 

excesso de republicanismo, por sua vez, pode levar à desconsideração dos interesses dos 

cidadãos comuns em favor de uma ficção de que determinadas pessoas seriam mais capazes 

de saber o que é melhor para o povo do que ele mesmo, o que pode muito facilmente 

desbancar de um “governo dos nobres” para o governo de uma classe privilegiada177. O 

excesso de liberalismo, por fim, tende a paralisar o governo e impedir a efetivação de 

demandas sociais, já que o liberalismo é muito mais uma ideologia de controle do poder (ou 

seja, controle da política) do que uma ideologia política propriamente dita178.  

Transportando esses conceitos para a realidade institucional brasileira, é possível 

perceber que temos, em nosso sistema político, alguns elementos que derivam da tradição 

democrática e outros que estão mais próximos da tradição republicana. Assim, por exemplo, 

a inexistência de requisitos de formação educacional ou experiência profissional para a 

assunção de cargo eletivo, bem como a representação proporcional em determinados órgãos 

parlamentares, conversam com ideais democráticos de igualdade e equivalência das opiniões 

de todos. De outro lado, a tradição republicana aparece na exigência de moralidade para o 

exercício do mandato, que é concretizada em uma série de hipóteses de inelegibilidade que 

consideram a vida pregressa do candidato, o que não deixa de ser uma forma de selecionar 

                                                      
176 Já era esse o perigo para o qual alertara MADISON no célebre Artigo X de “O Federalista”: “Esse exame 

do problema permite concluir que uma democracia pura, pela qual entendo uma sociedade integrada por um 

reduzido número de cidadãos, que se reúnem e administram pessoalmente o governo, não pode evitar os perigos 

do espírito sectário. Em quase todos os casos, a maioria sentirá um interesse ou uma paixão comuns; a mesma 

forma de governo produzirá uma comunicação e um acordo constantes; e nada poderá enfrentar as 

circunstâncias que incitam ao sacrifício do partido mais débil ou de algum sujeito odiado. Por isso essas 

democracias sempre proporcionaram o espetáculo de sua turbulência e seus conflitos; por isso sempre foram 

incompatíveis com a segurança pessoal e o direito de propriedade; e por isso, sobretudo, suas vidas foram tão 

breves como foram violentas suas mortes.” (MADISON, 2010, p. 39, tradução própria) 
177 Para Gaetano MOSCA, todas as sociedades são governadas não por uma maioria, mas por uma minoria 

organizada enquanto “classe política”, sendo que “os indivíduos que a compõem se distinguem da massa dos 

governados por certas qualidades que lhes outorgam certa superioridade material, intelectual e até moral; ou 

bem são herdeiros dos que possuíam essas qualidades.” (MOSCA, 1992, p. 110, tradução própria) 
178 SCHMITT destaca que o liberalismo distancia-se da democracia na medida em que tem como preocupação 

central a limitação do poder, mesmo que seja do poder do povo: “Todos os teóricos do liberalismo burguês 

salientam que qualquer poder estatal deve ser limitado. Quando eles permitem alguma soberania, tentam 

distrair a atenção com conceitos como ‘soberania da Constituição’ (é dizer, dos princípios do Estado de Direito) 

ou uma abstrata ‘soberania da justiça e da razão’, colocando-os no lugar de uma soberania política que exista 

concretamente.” (SCHMITT, 2003, p. 201, tradução própria) 
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e destacar as pessoas consideradas aptas para o exercício de função pública daquelas que 

não o são.  

Se o momento do voto e da escolha dos representantes é a ocasião por excelência 

de transformação dos ideais democráticos em ação política, o momento da perda de mandato 

parlamentar representa a consagração dos ideais republicanos, por configurar essencialmente 

a consequência de uma atitude considerada um desvalor para um integrante de órgão 

representativo, o que a faz ser elevada de uma conduta simplesmente imoral ou antiética 

para uma conduta antijurídica, passível de sanção. Isso é ainda mais verdadeiro no sistema 

brasileiro, em que as possiblidades de decretação de perda de mandato por decisão jurídica 

são desproporcionalmente mais numerosas do aquelas decorrentes de responsabilização 

política, especialmente em razão da abertura propiciada pelo inciso V do art. 55 da 

Constituição Federal (perda de mandato de Deputado ou Senador em razão de decisão da 

Justiça Eleitoral).  

As hipóteses de responsabilização jurídica, como vimos no capítulo anterior, 

consistem em sua grande maioria em penalidades impostas ao representante que tenha 

realizado uma conduta que o torne indigno para o cargo – exemplificativamente, o 

cometimento de um ato de improbidade administrativa, o abuso de poder político ou 

econômico na campanha eleitoral, a demissão de cargo público por infração funcional –, o 

que mostra que essas hipóteses guardam uma relação muito próxima com os ideais 

republicanos. Mas, mais do que isso, entre nós até mesmo as hipóteses de responsabilização 

política de parlamentares possuem um caráter acentuadamente republicano, pois, embora a 

decisão final possa ser tomada pelos membros das Casas parlamentares com base em 

critérios de conveniência e oportunidade, há também nesses casos um juízo prévio de 

juridicidade da denúncia, que se fundamenta em conceitos essencialmente jurídicos como 

autoria, materialidade e justa causa e leva em consideração o cometimento de condutas que, 

de forma semelhante às hipóteses de responsabilização jurídica – embora com tipicidades 

menos estritas –, refletem desvalores morais.  

De outro lado, da análise feita na segunda parte deste trabalho percebe-se que as 

hipóteses do art. 55 da Constituição Federal se comunicam muito pouco ou quase nada com 

a tradição democrática. A preocupação com a realização da vontade dos eleitores parece 

entrar em cena tão-somente quando das eleições, o que se dá apenas a cada quatro anos (ou 

oito, no caso do Senado Federal). Nesse meio tempo, o representante, para permanecer 

seguro em seu cargo, deve evitar incorrer nas condutas que possam implicar a perda do 

mandato – como aquelas que possam lhe causar a perda ou suspensão dos direitos políticos 



167 
 

ou, ainda, aquelas que possam configurar quebra de decoro parlamentar –, mas não há 

nenhum incentivo institucional para que procure atender positivamente aos anseios de seu 

eleitorado. 

Alguém dirá que o maior estímulo aos representantes para a observância dos 

interesses dos representados é a intenção de se reeleger e o receio de que suas condutas 

durantes o mandato acarretem o insucesso nas próximas eleições. De fato, a literatura sobre 

accountability política ressalta que o principal instrumento à disposição dos eleitores para 

premiar e punir seus representantes é o voto (O’DONNELL, 1994, 1998). Porém, esse 

instrumento tido enquanto forma de accountability possui diversas e relevantes limitações:  

 

(i)  só é efetivo em face daquele representante que efetivamente pretenda se 

reeleger para o mesmo cargo, possuindo menor significância para aquele 

que pretenda seguir carreira política em outra função e nenhuma relevância 

para aquele que simplesmente não pretenda concorrer novamente a cargo 

eletivo179;  

(ii)  estimula comportamentos eleitoreiros do representante em épocas mais 

próximas ao pleito, pois o eleitor costuma ter memória curta e seu voto é 

muito mais afetado por fatos relevantes ocorridos no último ano do mandato 

do que por um conjunto de ações paulatinas realizadas ano a ano;  

(iii)  não incentiva a participação do eleitor nas discussões políticas em pauta no 

curso dos mandatos, tampouco a fiscalização das posições adotadas pelos 

representantes em cada matéria, já que a previsão de eleições periódicas não 

representa um meio de canalização da insatisfação popular entre períodos 

eleitorais.  

 

Neste ponto, é chegado o momento de retomar o conceito de representação política 

que formulamos ao final da primeira parte do trabalho e avaliar se os instrumentos de perda 

de mandato parlamentar estudados na segunda parte se coadunam com o conceito proposto 

e são capazes de atender às exigências de responsividade e accountability inerentes à noção 

de responsabilidade, que por sua vez é indissociável da noção de representação. Dissemos 

que a representação política deve ser entendida como um mecanismo de realização 

responsável da democracia deliberativa. Com isso, pretendemos unir três elementos em 

torno do conceito de representação: a democracia deliberativa, caracterizada pela tomada de 

decisões políticas pelos representantes por meio da continuação da discussão iniciada nos 

                                                      
179 “Considerando que os eleitos não podem ser forçados a concorrer novamente (ou a viver eternamente), não 

há como garantir que todos serão avaliados. Entretanto, é evidente que limites nas possibilidades de reeleição 

ou de reassumir um cargo deveriam ser proibidos para membros do executivo e da legislatura. Um político que 

não se candidata a novas eleições torna-se politicamente (ainda que não legalmente) livre de ser avaliado por 

seu último mandato.” (ARATO, 2002, p. 94.) 
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canais informais da opinião pública e seguindo regras da argumentação racional; a 

responsividade, entendida como capacidade de apreender as opiniões e interesses do 

eleitorado e de dar respostas adequadas a essa apreensão (primeira face da moeda da 

responsabilidade); e a accountability, compreendida como a submissão dos representantes 

às consequências legais e políticas de suas ações, conforme a avaliação de outras agências 

estatais e do próprio eleitorado (segunda face da moeda da responsabilidade).  

Utilizando como parâmetro esse conceito de representação política – que, 

reconhece-se, é bastante complexo, mas não poderia ser diferente dada a complexidade do 

fenômeno –, parece-nos que a sistemática de perda de mandato parlamentar adotada pela 

Constituição Federal é inadequada e insatisfatória. Inadequada, porque privilegia em 

demasia o componente republicano, como se vê pela enorme quantidade de hipóteses de 

responsabilização jurídica e pela existência de elementos judicialiformes na 

responsabilização política, em detrimento do componente democrático180; insatisfatória, 

porque não estimula comportamentos responsivos por parte dos representantes (ou, dito de 

outro modo, não pune representantes não responsivos) e não favorece a proximidade e a 

comunicação entre eleitores e eleitos durante o curso dos mandatos, de modo que aqueles 

possam realizar sua capacidade de ação política não apenas por ocasião do pleito.  

O modo de efetivação da responsabilização de parlamentares no Brasil propicia, de 

fato, o fortalecimento de um elemento aristocrático nas forças políticas que compõem nosso 

sistema. Esse elemento aristocrático aparece sempre que um órgão do Poder Judiciário toma 

uma decisão que, embora informada por critérios jurídicos, apresenta relevantes 

consequências políticas (como no caso das decisões que decretam perda de mandato, 

suspendem direitos políticos ou aplicam sanções de inelegibilidade), o que é ainda mais 

grave quando essa decisão é imediatamente contrária à vontade manifestada 

democraticamente nas urnas. O procedimento de quebra de decoro parlamentar, por sua vez, 

também possui um caráter aristocrático (embora em menor medida), pois a participação 

                                                      
180 MORENO, CRISP e SHUGART, analisando os regimes presidencialistas da América Latina, afirmam que 

“(…) o déficit de accountability deriva da defeituosa accountability vertical – legisladores que não representam 

os valores e preferências da ampla cidadania. É dizer, se a accountability de agentes eleitos estivesse 

funcionando como pretendido – de tal forma que os eleitores pudessem punir e efetivamente punissem 

transgressões – não seriam necessárias agências separadas de supervisão, pelo menos a partir da tradição teórica 

inspirada por Madison na qual a própria estrutura da democracia presidencial é baseada. A proliferação de 

entidades de superintendência na América Latina, então, deve ser vista em grande medida como um produto 

do descontentamento com o funcionamento da accountability e representa um esforço para encontrar um meio 

de contornar o problema, sem enfrentar as raízes do déficit de accountability.” (MORENO, CRISP e 

SHUGART, 2005, p. 82, tradução própria) 
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popular nesse procedimento é muito reduzida e a possibilidade de responsabilização de 

parlamentar em razão de uma insatisfação vinda do eleitorado é praticamente nula.  

Veremos, a seguir, como a sistemática de perda de mandato parlamentar estipulada 

no art. 55 da Constituição Federal pode favorecer uma judicialização de assuntos políticos e 

como as decisões de caráter altamente político do Poder Judiciário, especialmente da Justiça 

Eleitoral, podem eventualmente desafiar e contrariar a soberania popular.   

 

4.2. Judicialização da política e o papel contramajoritário dos Tribunais  

 

A judicialização da política não é um fenômeno novo, tampouco é nova a 

constatação de que ele tem tido um crescimento relevante na realidade institucional 

brasileira. A primeira explicação para esse fenômeno é, sem dúvida, a grande extensão e 

abrangência da Constituição Federal, que traz um vasto catálogo de direitos e princípios e 

que em algumas matérias chega a minúcias regulamentares, a ponto de restarem poucos 

assuntos alheios à normativa constitucional. Essa extensão do tratamento constitucional 

sobre praticamente todas as questões da vida em comunidade, somada com a ampla 

possibilidade de controle incidental de constitucionalidade permitida por nosso sistema 

processual, faz com que temas sociais, religiosos, políticos e econômicos se tornem temas 

jurídicos, o que dá espaço e, mais do que isso, legitimidade para a atuação das Cortes em 

arenas que, em princípio, não seriam propriamente jurídicas181.  

Em relação às questões eleitorais, além dos requisitos e condições constitucionais 

para que uma pessoa possa se candidatar, a Constituição Federal ainda dá significativa 

abertura para o tratamento infraconstitucional da matéria, especialmente ao permitir que a 

lei crie hipóteses de inelegibilidade para além daquelas já previamente estabelecidas (art. 14, 

§9º, CRFB). E a lei não só o faz como o faz de maneira exaustiva, alargando ainda mais o 

espaço de atuação dos órgãos jurisdicionais.  

                                                      
181 “A força rompante da interpretação constitucional resulta dos três extremos primeiro citados, do escalão 

hierárquico supremo, da força de concretização suprema e do conteúdo sumamente importante. (...) o tribunal 

(...) alcançou o que no processo político ordinário é inalcançável: ele tornou sua concepção sobre coisas sociais 

e políticas sumamente importantes praticamente partes integrantes da constituição e, com isso, tomou da ordem 

do dia política. Uma maioria parlamentar simples não pode, então, fazer mais nada. Somente o tribunal 

constitucional mesmo ou a respectiva maioria qualificada exigida para modificações constitucionais podem, 

então, ainda modificar a situação. Tudo isso demonstra porque em todos os Estados dotados com catálogo de 

direitos fundamentais e jurisdição constitucional sobre a interpretação dos direitos fundamentais não só é 

refletido com calma mas também é refletido na arena política. Árbitro nessa luta, porém, não é o povo, senão 

o tribunal constitucional respectivo.” (ALEXY, 1999, pág. 64) 
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A tudo isso some-se uma crença, não admitida expressamente mas também nunca 

negada, em uma espécie de minoridade intelectual do eleitor, que é considerado incapaz de 

fazer uma triagem de candidatos moralmente aptos para o exercício de cargo eletivo. As 

Cortes, apoiadas na legislação sobre inelegibilidades, nas regras sobre o uso de recursos de 

campanha e em preceitos genéricos de abuso de poder político e econômico, sentem-se no 

dever de proteger o eleitor e de tutelá-lo contra os abusos cometidos pelos candidatos em 

campanha, como se o eleitor fosse um consumidor, hipossuficiente, de produtos políticos. 

Os eleitores, por sua vez, transferem todo o dever cívico de exame da vida pregressa dos 

candidatos para as Cortes, acreditando que não precisam fazer uma avaliação mais profunda 

do candidato em quem pretendem depositar seu voto, já que ele passará de qualquer forma 

por um crivo judicial. Cria-se, assim, um círculo vicioso em que, quanto mais as Cortes 

interferem nas escolhas eleitorais, menos os eleitores se preocupam com a profundidade das 

questões políticas que envolvem o voto e, consequentemente, mais as Cortes precisam agir 

para preservar a moralidade e normalidade das eleições.  

O tema da judicialização da política é tratado de forma muito interessante por Ran 

HIRSCHL, autor que merece nossa atenção. Para o cientista político, sob o mesmo termo 

estão abrangidos três fenômenos distintos (HIRSCHL, 2009). O primeiro deles é a 

judicialização de todos os processos decisionais, inclusive os políticos, que passam a ser 

tratados a partir de normas procedimentais e conceitos essencialmente jurídicos182. “Os 

assuntos que anteriormente eram negociados de um modo informal ou não judicial agora se 

tornaram dominados por regras e procedimentos legais” (HIRSCHL, 2009, p. 255, tradução 

própria). Trata-se, nos termos de HIRSCHL, de uma “juridificação das relações sociais” 

(HIRSCHL, 2009, p. 255, tradução própria). Isso é muito visível nos procedimentos de 

quebra de decoro parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em que, como 

mencionado acima, estabeleceu-se um procedimento judicialiforme, preocupado com a 

configuração de tipos pré-estabelecidos183, o preenchimento de requisitos de justa causa, a 

observância de um rito próximo ao de um processo judicial. O debate sobre a capacidade ou 

                                                      
182 TATE e VALLINDER (1995) também reconhecem esta como sendo uma das facetas da judicialização da 

política, que, segundo os autores, é um fenômeno mundial. “Uma instância menos dramática da expansão do 

poder judicial ou da judicialização é a dominação de negociações não judiciais ou arenas de tomada de decisão 

política por procedimentos quase judiciais (legalistas)” (TATE e VALLINDER, 1995, p. 05, tradução própria). 
183 Vejam-se, a propósito, as considerações de Eduardo Fortunato BIM: “O atual sistema normativo preceitua 

que o decoro parlamentar tem que estar definido no regimento ou consistir em atos caracterizadores de abuso 

das prerrogativas asseguradas aos parlamentares ou em percepção de vantagens indevidas, aquelas que 

contrariam o direito. Sem a subsunção do ato tido como incompatível com o decoro parlamentar às definições 

constitucionais, ainda que indireta, no caso da previsão regimental, impossível a cassação de qualquer 

parlamentar sob a luz do inciso II do artigo 55 da CRFB. Existe, dessa forma, uma tipicidade constitucional 

dos atos indecorosos perfeitamente controlável pelo Judiciário.” (BIM, 2006, p. 87)  
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dignidade de determinado parlamentar para ocupar uma cadeira no Congresso Nacional pode 

facilmente dar lugar à discussão sobre quantas testemunhas precisam ser ouvidas para que 

seja garantida a ampla defesa ou qual o elemento subjetivo necessário para a configuração 

dos tipos previstos nos respectivos Códigos de Ética e Decoro Parlamentar. 

O segundo fenômeno abrangido pelo termo judicialização da política é a 

participação do judiciário na formação e controle de políticas públicas e no (re)desenho dos 

limites de atuação dos outros órgãos estatais, seja por meio do fortalecimento de uma 

“jurisprudência dos direitos”, seja por meio do controle judicial de atos administrativos. 

Através da interpretação da Constituição, que pode sempre evoluir e encontrar novos 

significados para o texto da norma, o judiciário redefine constantemente os papeis e as 

fronteiras das competências dos outros poderes e agências, podendo dizer (em caráter 

definitivo) em cada caso se eles agiram mais ou menos do que deveriam e controlando, 

assim, casos de extrapolação de competência ou de omissão inconstitucional.  

No tema da perda de mandato parlamentar, esse segundo aspecto da judicialização 

da política também aparece, quando por exemplo o Supremo Tribunal Federal determina que 

a Câmara dos Deputados dê prosseguimento ao procedimento de declaração de perda do 

mandato, pois “em hipótese de extinção de mandato parlamentar, a sua declaração pela Mesa 

é ato vinculado à existência do fato objetivo que a determina, cuja realidade ou não o 

interessado pode induvidosamente submeter ao controle judicial”184; ou quando a mesma 

Corte reafirma sua competência de instância controladora de processos políticos, 

sustentando que “os desvios jurídico-constitucionais eventualmente praticados pelas Casas 

legislativas – mesmo quando surgidos no contexto de processos políticos – não se mostram 

imunes à fiscalização judicial desta Suprema Corte, como se a autoridade e a força normativa 

da Constituição e das leis da República pudessem, absurdamente, ser neutralizadas por 

estatutos meramente regimentais ou pelo suposto caráter ‘interna corporis’ do ato 

transgressor de direitos e garantias assegurados pela própria Lei Fundamental do Estado”185.  

O terceiro fenômeno analisado por HIRSCHL é o que ele chama de judicialização 

da “megapolítica”, entendida como aquele cerne de questões políticas que formam o núcleo 

duro das decisões fundamentais do Estado186. Dentre esses temas centrais, está a 

                                                      
184 MS 25461, Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2006, DJ 22-

09-2006. 
185 MS 34064 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, decisão monocrática de 16/03/2016. 
186 Para SCHMITT, esse núcleo duro das decisões políticas fundamentais constitui a própria substância da 

Constituição, que não pode ser confundida com as leis constitucionais, passíveis de modificação a qualquer 

momento (SCHMITT, 2003, p. 20-36).  
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judicialização de processos eleitorais, do planejamento macroeconômico, de questões de 

segurança nacional, de problemas relativos à legitimidade de novos regimes de governo e, o 

que é mais grave, de questões relativas à formação da identidade coletiva (HIRSCHL, 2009, 

p. 256). Tamanha é a relevância desse fenômeno que “as Cortes Supremas mundo afora 

transformaram-se em uma parte crucial do aparato de definição de políticas nacionais dos 

países respectivos” (HIRSCHL, 2009, p. 257, tradução própria). 

São particularmente interessantes para os fins deste trabalho as constatações de 

HIRSCHL sobre a judicialização dos processos eleitorais, o que está muito presente no 

Brasil e, como vimos no capítulo 3, afeta imediatamente a sistemática de perda de mandato 

parlamentar: 

A judicialização da “megapolítica” também é cada vez mais evidente em 

uma terceira área: o controle judicial do processo eleitoral, ou o que poder ser 

referido como ‘a lei da democracia’ (Miller, 2004). A subcategoria mais 

prevalente aqui é o escrutínio judicial do processo pré-eleitoral em praticamente 

todos os países onde há eleições, referendos e plebiscitos. Em algumas instâncias, 

isso é feito pelo escrutínio, às vezes compulsório, do registro de candidatos e 

eleitores por comissões eleitorais que frequentemente são compostas por juízes. 

Em termos de jurisprudências, as Cortes são frequentemente chamadas a decidir 

sobre questões como financiamento de partidos e campanhas e propaganda 

televisiva durante as campanhas eleitorais; redefinição de distritos eleitoras; e a 

aprovação ou desqualificação de partidos políticos e candidatos. (HIRSCHL, 

2009, p. 260, tradução própria) 

 

Esse trecho parece ter sido escrito tendo como referência o sistema brasileiro. Entre 

nós, o judicial review abrange todas as etapas do processo eleitoral e de forma bastante 

compreensiva. Desde o registro dos candidatos até o controle dos diplomas expedidos, 

passando pela organização do próprio pleito; desde a arrecadação de recursos de campanha 

até a prestação de contas final, passando pelo controle de limites éticos e jurídicos para o 

uso desses recursos: não há um tema que fique de fora do controle judicial, exceto talvez o 

próprio resultado obtido nas urnas. 

Agora bem, tudo o que foi dito sobre a judicialização da política até o momento 

consiste muito mais em constatações sobre a atual formatação da discussão política no Brasil 

do que em juízos de valor sobre a desejabilidade ou não dessa transformação de assuntos 

políticos em assuntos jurídicos. Afinal, qual o problema de que as pautas políticas – 

especialmente as eleitorais – sejam levadas ao judiciário? Deveriam as Cortes agir de outro 

modo quando a legislação eleitoral não só permite como recomenda esse tipo de atuação?  

O perigo da judicialização da política já foi anunciado no conhecido alerta feito por 

Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO: “a justicialização da política tem como 
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contrapartida inexorável a politização da justiça. O aspecto bem visível disto está em que, 

hoje, há magistrados que notoriamente guiam seus votos pela ‘opinião pública’, o que 

realmente significa dizer pelos meios de comunicação em massa” (FERREIRA FILHO, 

1994). É certo que existe uma natural indefinição das fronteiras entre o campo jurídico e o 

político. É certo, ainda, ser natural que os assuntos políticos situados nessa zona cinzenta 

sejam tratados em termos jurídicos, por órgãos jurídicos. Agora, quanto mais embaçadas 

forem essas fronteiras, maiores serão os riscos de que as Cortes ultrapassem a zona gris para 

adentrar no campo propriamente político, do que decorre a politização da justiça e o 

enfraquecimento daquelas características tão caras à atividade jurisdicional: a técnica, a 

imparcialidade e a contenção. 

Não se pode negar que a legislação eleitoral brasileira é bastante convidativa à 

judicialização da política, pois, além de haver ampla regulamentação sobre quem pode e 

quem não pode se candidatar, há uma série de conceitos abertos – conforme vimos no 

capítulo 3 – que carecem de integração pela interpretação (assim são os conceitos de fraude, 

abuso de poder político e econômico, normalidade e legitimidade das eleições). Ao 

interpretar um conceito aberto, não há impeditivos a que o juiz busque elementos de fora do 

sistema jurídico e, em se tratando de matéria eleitoral, é esperado que esses elementos 

externos sejam trazidos do sistema político. Nesse exercício, porém, as Cortes devem ter 

extremo cuidado para agir com parcimônia e razoabilidade, sob pena de indevida ingerência 

na competência de outros órgãos ou, o que é mais grave, nas competências privativas do 

povo enquanto soberano titular do poder político, especialmente tendo em vista que as 

decisões judiciais que aplicam a legislação eleitoral podem levar à anulação de resultados 

obtidos nas urnas.  

O papel contramajoritário das Cortes (especialmente das Constitucionais) já fora 

antevisto por KELSEN, que as desenhou como instituições por excelência de proteção das 

minorias187. Esse papel é certamente essencial quando está em jogo a preservação de direitos 

garantidos a todos (inclusive às minorias) de eventuais excessos cometidos por uma maioria 

                                                      
187 “Garantindo a elaboração constitucional das leis, e em particular sua constitucionalidade material, ela [a 

jurisdição constitucional] é um meio de proteção eficaz da minoria contra os atropelos da maioria. A dominação 

desta só é suportável se for exercida de modo regular. A forma constitucional especial, que consiste de ordinário 

em que a reforma da Constituição depende de uma maioria qualificada, significa que certas questões 

fundamentais só podem ser solucionadas em acordo com a minoria: a maioria simples não tem, pelo menos em 

certas matérias, o direito de impor sua vontade à minoria. Somente uma lei inconstitucional, aprovada por 

maioria simples, poderia então invadir, contra a vontade da minoria, a esfera de seus interesses constitucionais 

garantidos.” (KELSEN, 2003, p. 181-182) 
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no poder, o que é um reflexo do componente liberal das poliarquias, conforme o 

entendimento de O’DONNEL registrado anteriormente.  

Perceba-se, porém, que há uma diferença essencial entre a atuação de um órgão 

judicial que, de forma contramajoritária, barra uma legislação que fere direitos de uma 

minoria (digamos, uma lei que exclua a possibilidade de casais homoafetivos adotarem 

crianças) e, de outra parte, a atuação de uma Corte que cassa o diploma expedido em favor 

de um candidato democraticamente eleito, por votação majoritária. No primeiro caso, a 

atuação contramajoritária parte do pressuposto de que existe uma seara privada, não política, 

em que nenhum poder estatal pode ingressar, nem mesmo o poder da maioria, o que 

deslegitima a lei em questão. O judiciário estaria, nessa hipótese, protegendo o campo da 

não-política e, de fato, realizando uma atividade tipicamente jurisdicional. Já no segundo 

caso, o caráter da atuação contramajoritária é em tudo distinto, pois parte do pressuposto de 

que a maioria votou mal. Não que ela votou sobre matéria a respeito da qual não poderia ter 

votado ou, ainda, que ingressou em seara que não era de sua competência, mas simplesmente 

que votou mal. Assim, as Cortes, ao decidir sobre cassação de registro, de diploma ou de 

mandato, julgam não apenas o candidato eleito, mas também todos aqueles que depositaram 

seu voto nessa pessoa.  

Feitas essas considerações, fica claro que existe um conflito latente entre a 

soberania popular, única responsável e competente pela escolha de seus representantes 

políticos, e o controle do processo eleitoral exercido pelas Cortes judiciais, especialmente 

quando elas têm competência (como acontece em nosso sistema) para decretar a perda de 

mandato eletivo conferido pelo povo. Não se quer com isso dizer que a soberania popular 

deva sempre prevalecer, independentemente de qual seja o histórico da pessoa eleita ou qual 

tenha sido seu comportamento durante a campanha e o pleito eleitorais. Quer-se, porém, 

chamar a atenção para a existência e permanência desse conflito, que nem sempre pode ser 

solucionado e, exatamente por isso, não pode ser minimizado pelo juiz que se depara com 

uma situação desse tipo188.   

                                                      
188 CANELA JÚNIOR tenta solucionar esse problema atribuindo ao judiciário um dever de se aproximar da 

sociedade “mediante um diálogo social constante”. Diz o autor: “Cabe ao poder Judiciário, especialmente à 

Justiça Eleitoral, proceder à correta leitura da dimensão ética pretendida pela soberania popular no processo 

político, ultrapassando, em sua tarefa hermenêutica, o mero silogismo lógico-sistemático, para atingir um grau 

de comunicação eficiente com a sociedade, fazendo prevalecer suas mais altas aspirações no momento 

histórico.” (CANELA JÚNIOR, 2012, p. 191). Consideramos problemático esse deslocamento da tarefa de 

fazer a “leitura da dimensão ética pretendida pela soberania popular” dos próprios detentores dessa soberania 

– os cidadãos – para as Cortes, como se houvesse uma única verdade ética capaz de ser descoberta por juízes 

togados.   
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Por fim, antes de transitarmos para o próximo ponto, cabe uma última palavra sobre 

a judicialização da política. Esse fenômeno não deve ser confundido com aquele do ativismo 

judicial, embora mantenha com ele alguns pontos de contato. A judicialização da política, 

sumariando as conclusões de HIRSCHL que foram expostas acima, é a transferência para as 

Cortes ou, de forma mais genérica, a solução por meio de critérios e processos jurídicos de 

questões essencialmente políticas189. O ativismo judicial, por sua vez, é a extrapolação, por 

parte das Cortes, de suas competências legais e constitucionais190, o que se dá 

primordialmente por meio de decisões manipulativas e interpretações que desbordam dos 

limites linguísticos permitidos pelo texto da norma191. 

É possível imaginar, assim, uma decisão judicial que configure hipótese clara de 

judicialização da política, mas sem que haja uma atitude ativista por parte da Corte, por ela 

ter respeitado os limites textuais da norma que está a interpretar – como se deu, por exemplo, 

no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 29 e 30 e da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 4.578, em que o Supremo Tribunal Federal 

assentou a constitucionalidade dos dispositivos questionados da Lei Complementar nº 

135/2010, a “Lei da Ficha Limpa”. Por outro lado, a naturalidade com que as questões 

políticas são tratadas nas Cortes, somada a uma tendência dos órgãos judiciários de 

considerar que todos os assuntos da vida pública podem ser reduzidos a princípios jurídicos, 

pode muito facilmente conduzir a decisões ativistas em matéria política, proferidas apesar 

do texto da norma e apesar de todos os métodos tradicionais de hermenêutica jurídica 

recomendarem uma decisão em sentido oposto. 

                                                      
189 Ou, para usar o conceito de VALLINDER, a judicialização da política significa “ou (1) a expansão do 

domínio das Cortes e dos juízes às expensas dos políticos e/ou dos administradores, é dizer, a transferência dos 

direitos de tomada de decisão da legislatura, do governo e dos órgãos civis para as Cortes, ou ao menos (2) a 

propagação de métodos judiciais de tomada de decisão para além dos domínios próprios do judiciário” 

(VALLINDER, 1995, tradução própria”).  
190 “Por ativismo judicial, deve-se entender o exercício da função jurisdicional para além dos limites impostos 

pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo litígios 

de feições subjetivas (conflitos de interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos 

normativos). Essa ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional se faz em detrimento, 

particularmente, da função legislativa, não envolvendo o exercício desabrido da legiferação (ou de outras 

funções não jurisdicionais) e sim a descaracterização da função típica do Poder Judiciário, com incursão 

insidiosa sobre o núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes.” (RAMOS, 

2015, p. 324) 
191 “O primeiro e principal dos parâmetros fornecidos pelo próprio ordenamento jurídico para a identificação 

do ativismo judicial diz respeito à exigência de que toda e qualquer interpretação constitucional seja compatível 

com a amplitude de sentidos projetada pelo texto da norma (limite da textualidade). Tal limitação se configura 

por meio da plena utilização da metodologia exegética, compreendendo os seus múltiplos elementos, de cuja 

ponderação, à luz das circunstâncias do caso concreto (não necessariamente um conflito intersubjetivo), resulta 

a delimitação do espaço de interpretação disponível ao aplicador.” (RAMOS, 2015, p. 326)  



176 

 

Foi o que ocorreu nas decisões do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo 

Tribunal Federal sobre o tema da perda de mandato por infidelidade partidária, como já 

abordado no capítulo anterior. Em que pese a Constituição Federal afirmar que a Justiça 

Eleitoral só poderá decretar a perda de mandato “nos casos previstos nesta Constituição” 

(art. 55, inciso V) – que, sabidamente, não previu a permanência no partido pelo qual o 

candidato foi eleito como condição para a manutenção do mandato – e em que pese ser 

conhecida a intenção do constituinte de 1988 de excluir a infidelidade partidária das 

hipóteses de perda de mandato – o que, inclusive, motivara a jurisprudência mais antiga do 

Supremo Tribunal Federal –, essas Cortes Superiores avançaram para criar uma nova 

hipótese de perda de mandato parlamentar independentemente de manifestação do 

constituinte reformador, em uma clara tentativa de moralizar a política por intermédio de 

institutos jurídicos. A exacerbação da competência jurisdicional, aqui, não poderia ter sido 

mais clara.  

 

4.3. O excessivo rigorismo das hipóteses de responsabilização jurídica  

 

Iniciamos esse capítulo falando que a perda de mandato parlamentar se encontra 

em um ponto de delicada tensão entre as tradições democrática e republicana, que, 

juntamente com a tradição liberal, informam as instituições políticas usualmente existentes 

nas poliarquias contemporâneas. Falamos, ainda, que a sistemática de perda de mandato 

parlamentar estabelecida pela Constituição Federal privilegia a tradição republicana, 

preocupada com a preservação da moralidade e com o incentivo de certas virtudes 

consideradas necessárias para o bom exercício da função pública, ao passo em que minimiza 

a tradição democrática, mais centrada em atingir o máximo possível de identificação entre 

representantes e representados. Aprofundaremos, agora, a análise sobre os pontos que 

denotam a existência desse desequilíbrio, tendo sempre como norte a constatação de que o 

objetivo último da representação política é a realização da soberania popular, conforme 

colocado no parágrafo único do art. 1º da Constituição Federal. 

Dentre as hipóteses de responsabilização jurídica de parlamentares (incisos I, III, 

IV e V do art. 55 da Constituição Federal), sem dúvida a que mais se destaca pela distância 

da tradição democrática é a perda de mandato decretada pela Justiça Eleitoral. Em um único 

inciso da Constituição Federal estão incluídas numerosas hipóteses que, se configuradas, 

podem levar o representante eleito a perder o cargo conferido pelo voto popular em razão de 

uma decisão proferida por órgão de elevado caráter aristocrático.  
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A Justiça Eleitoral pode decidir pela perda do mandato ao indeferir o registro de 

candidatura, em razão da ausência de alguma das condições de elegibilidade previstas 

constitucionalmente ou, ainda, pela ocorrência de inelegibilidade constitucional ou 

infraconstitucional. Disso decorre a abertura para a Lei Complementar nº 64/90, que prevê 

mais de vinte causas de inelegibilidade, sendo algumas delas para qualquer cargo (as listadas 

no inciso I) e outras para cargos específicos, destacando-se, para os nossos fins, os incisos 

V e VI, que tratam dos cargos de Senador e Deputado Federal. Também em razão dessa lei 

pode haver a cassação de diploma (e a consequente perda de mandato) em Recurso Contra 

Expedição do Diploma, sempre que a causa da inelegibilidade for superveniente ao pedido 

de registro de candidatura.  

Além disso, a Justiça Eleitoral também pode decretar a perda de mandato 

parlamentar em razão da configuração de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude 

em sede de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, ficando a cargo do órgão judiciário a 

concretização desses conceitos em cada caso analisado. Some-se a isso todas as condutas 

que podem ser apuradas em Ação de Investigação Judicial Eleitoral, conforme exposto no 

item 3.3.4 deste trabalho: uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder 

de autoridade; utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social; captação 

ilícita de sufrágio; irregularidades na arrecadação e gastos de recursos de campanha; e prática 

das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais (que, por sua vez, 

também traz uma abertura para diversas hipóteses previstas na Lei nº 9.504/97). Por fim, há 

ainda a hipótese de perda de mandato por infidelidade partidária, que vem se juntar aos casos 

em que essa grave sanção pode ser aplicada independentemente de apreciações de caráter 

político.  

Não é apenas a quantidade de hipóteses de responsabilização jurídica de 

parlamentares que impressiona, mas também a qualidade de alguma delas. Tome-se o 

exemplo das causas de inelegibilidade trazidas pela Lei Complementar nº 64/90. Em 

princípio, elas devem ter como finalidade a proteção da probidade administrativa, da 

moralidade para o exercício do mandato e da normalidade e legitimidade das eleições contra 

a influência do poder econômico e o abuso de poder, conforme disposto no §9º do art. 14 da 

Constituição Federal. Entretanto, avaliando-se pontualmente cada uma das causas de 

inelegibilidade arroladas no art. 1º da mencionada lei, verifica-se que nem todas elas se 

coadunam com essa teleologia constitucional. Veja-se o teor dos seguintes dispositivos: 

Art. 1º São inelegíveis: 

I - para qualquer cargo: 
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(...) 

i) os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham 

sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, 

hajam exercido, nos 12 (doze) meses anteriores à respectiva decretação, cargo ou 

função de direção, administração ou representação, enquanto não forem 

exonerados de qualquer responsabilidade;  

(...) 

m) os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do 

órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo 

prazo de 8 (oito) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder 

Judiciário.   

 

Em relação à alínea “i” acima transcrita, imagina-se que o sentido de impedir a 

candidatura de diretores ou administradores de instituições financeiras ou de seguro que 

estejam sujeitas a processo de liquidação seja evitar que possam vir a ser eleitas pessoas sob 

suspeita de cometimento de irregularidades durante a gestão dessas entidades, especialmente 

tendo em vista que esses ambientes são propícios para o cometimento de graves infrações 

penais como os crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro e contra o 

mercado de capitais. Essa suspeita decorre das próprias normas que regem esses 

procedimentos (Lei nº 6.024/64, no caso dos estabelecimentos de crédito ou financiamento, 

e Resolução SUSEP nº 335 de 09/12/2015, no caso dos estabelecimentos de seguro), que 

determinam a indisponibilidade dos bens dos administradores e membros dos conselhos 

estatutários e disciplinam a realização de inquérito para apuração de responsabilidades (arts. 

41 a 45 da Lei nº 6.024/64 e arts. 66 a 71 da Resolução SUSEP nº 335). 

Porém, a existência de uma mera suspeita, que decorre diretamente das normas 

aplicáveis aos procedimentos de liquidação e independe das particularidades de cada caso, 

não justifica que haja uma vedação geral e abstrata a que qualquer administrador, diretor ou 

– mais grave ainda – representante dessas instituições concorra a cargos eletivos, o que 

representa, não se esqueça, uma séria limitação de direitos políticos. E não justifica porque, 

em primeiro lugar, a pessoa pode não ter qualquer responsabilidade, inexistindo razão para 

que a sua candidatura precise aguardar o término do inquérito; em segundo lugar, porque 

mesmo que tenha alguma responsabilidade, pode ter se tratado unicamente de má gestão, o 

que não significa que a pessoa tenha algum defeito moral que a torne incapaz para o exercício 

de cargo eletivo; e em terceiro lugar, porque ainda que se identifiquem indícios de 

cometimento de infração contra as normas reguladoras do setor ou mesmo normas penais, 

os procedimentos de apuração de responsabilidades instituídos pela Lei nº 6.024/64 e pela 

Resolução SUSEP nº 335 não se prestam para a aplicação de sanções, por serem 

eminentemente inquisitoriais e não propiciarem a ampla defesa e o contraditório. 
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Já no que diz respeito à alínea “m”, comentada no item 3.3.1 do trabalho, também 

não consideramos que seja compatível com a intenção do art. 14, §9º da Constituição Federal 

a vedação de que o profissional excluído de órgão de classe possa se candidatar para qualquer 

cargo eletivo. Ora, embora o dispositivo fale em “infração ético-profissional”, a definição 

das condutas que configuram essa infração fica a cargo de cada categoria profissional, não 

existindo um critério de gravidade ou tipo da conduta capaz de gerar a inelegibilidade. 

Assim, por exemplo, uma pessoa que tenha sido considerada inapta para o exercício de uma 

profissão, por falta de técnica ou de perícia, fica impedida de concorrer a mandato eletivo 

muito embora contra ela não pese qualquer pecha de imoralidade.   

Ademais, não há qualquer garantia de que o julgamento realizado no órgão de 

classe, perante os pares da pessoa acusada, observe critérios de imparcialidade que são 

exigidos em outros processos disciplinares, sejam administrativos, sejam judiciais, o que 

coloca em dúvida a legitimidade desse tipo de decisão para restringir direitos políticos. Não 

se desconhece que essa causa de inelegibilidade já foi julgada constitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal, porém poucos Ministros se dedicaram a debater especificamente este 

ponto. Destacam-se, a propósito, as considerações do Ministro Gilmar Mendes, que 

considerou inconstitucional a hipótese em questão e acabou ficando vencido: 

 

Aqui não se deve usar de meias palavras, a lei complementar está a remeter 

às decisões disciplinares dos conselhos profissionais uma eficácia restritiva de 

direitos políticos que a Constituição de República jamais cogitou que pudesse ter. 

Admitir essa possibilidade seria permitir a nulificação da cidadania (restrição de 

direito político essencial) por meio de decisão emanada de órgãos corporativos 

(Hely Lopes Meirelles os denominava Autarquias Corporativas), cujas direções e 

câmaras julgadoras são de caráter temporário e de ocupação política, no sentido 

mais comezinho do termo. 

Há mais, existem dezenas ou centenas de conselhos profissionais no Brasil, 

cada qual com seu respectivo estatuto ético-disciplinar, alguns aprovados por meio 

de lei e outros tantos aprovados simplesmente por resoluções dos próprios órgãos 

profissionais, de modo que admitir-se a nulificação da cidadania de alguém – pois 

é disse que se trata –, por meio de decisões de conselhos profissionais é 

absolutamente temerário, além de atentar contra toda a dogmática de proteção aos 

direitos fundamentais, bem como contra o próprio Estado de Direito, ante o 

elevado grau de insegurança jurídica que esse dispositivo tem o condão de gerar.192 

 

Prosseguindo na análise acerca do desequilíbrio entre as tradições republicana e 

democrática, chama a atenção uma das hipóteses em que pode ser ajuizada a Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral com possibilidade de decreto de perda de mandato: a 

                                                      
192 Acórdão das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 29 e 30 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4578. 
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configuração das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha eleitoral, dispostas 

no art. 73 da Lei nº 9.504/97. Como o próprio caput desse artigo já diz, essas condutas são 

proibidas em razão de serem consideradas “tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 

entre candidatos nos pleitos eleitorais”. Ou seja, a lei faz uma presunção absoluta de que a 

adoção de qualquer desses comportamentos pode afetar a igualdade do pleito, do que resulta 

sua proibição independentemente da existência de potencialidade de alteração do resultado 

das eleições no caso concreto.  

Em que pese a ótima intenção desse dispositivo, na hipótese de aplicação da sanção 

do §5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 (cassação do registro ou do diploma) em face de 

candidato já eleito para ocupar uma cadeira no Congresso Nacional, a tensão latente entre 

decretação de perda do mandato e soberania popular fica exacerbada. Não parece ser 

adequada a desconsideração de todos os votos depositados em um candidato unicamente em 

razão de uma  presunção legal de que a conduta pode ter afetado a igualdade entre os 

candidatos, especialmente considerando a natureza não democrática dos órgão judiciais 

competentes para efetivar essa consequência. Recorde-se que a Constituição Federal permite 

a impugnação de mandato eletivo em casos de comprovado abuso de poder econômico, 

corrupção ou fraude (art. 14, §10, CRFB). Ora, não configurando a conduta em questão 

alguma dessas infrações mais graves, a perda de mandato, ao que nos parece, não prescinde 

de considerações de ordem política, que levem em conta a representatividade do candidato 

e a efetiva influência do comportamento questionado no resultado do pleito.  

Por fim, são pertinentes alguns comentários sobre a questão da fidelidade partidária. 

De toda a discussão levada a cabo no Supremo Tribunal Federal, percebe-se que a hipótese 

de perda de mandato parlamentar decorrente da troca de partido encontra justificativa tanto 

na tradição republicana quanto na democrática. De um lado, levantaram-se argumentos 

relacionados à preservação da moralidade do sistema político193 (elemento republicano) e, 

de outro, argumentos relativos à representação proporcional dos grupos que formam o 

eleitorado194 (elemento democrático). Assim, embora se trate de hipótese de 

                                                      
193 Vejam-se, a propósito, os argumentos do Ministro Cezar Peluso no MS 26.603: “a despeito das 

peculiaridades do nosso sistema proporcional, uma das muitas causas da debilidade dos partidos políticos 

reside, precisamente, nos estímulos oficiais e na indiferença popular quanto à desenfreada e censurável 

transmigração partidária que se observa nos parlamentos, não raro induzida por interesses menos nobres. E (...) 

tal prática, ganhando contornos de normalidade institucional, introduz a mentira como princípio da vivência 

democrática e desfaz da ética como fundamento da ação política.” 
194 Como as seguintes considerações do Ministro Ricardo Lewandowski em seu voto proferido no MS 26.603: 

“para que a representação popular tenha um mínimo de autenticidade, ou seja, para que reflita um ideário 

comum aos eleitores e candidatos, de tal modo que entre eles se estabeleça um liame em torno de valores que 

transcendem aos aspectos meramente contingentes do cotidiano da política, é preciso que os mandatários se 

mantenham fiéis às diretrizes programáticas e ideológicas dos partidos pelos quais foram eleitos.” 
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responsabilização jurídica (que em sua maioria são informadas pelo elemento republicano), 

há nesse caso uma preocupação extra com a preservação da soberania popular e com a 

representação, na Câmara dos Deputados, das diversas cores do espectro ideológico.  

Sem adentrar na discussão de se – dadas as peculiaridades de nosso sistema 

proporcional de listas abertas – o eleitor brasileiro efetivamente vota em partidos e não em 

candidatos específicos, a construção pretoriana dessa hipótese de perda de mandato 

parlamentar deixou de valorar um importante elemento, qual seja, a possibilidade de 

formação de coligações partidárias nas eleições proporcionais. De fato, em razão dessa 

característica do sistema eleitoral adotado entre nós, não é correto dizer que as cadeiras da 

Câmara dos Deputados são preenchidas pelos partidos, pois em verdade esse preenchimento 

se dá de acordo com os votos conferidos às coligações. Assim, não há necessariamente uma 

afronta à representatividade popular quando um deputado deixa o partido ao qual estava 

filiado no momento do pleito para ingressar em outro que faça parte da mesma coligação. A 

perda de mandato nesse caso não observa a lógica que fundamentou as decisões do Supremo 

Tribunal Federal e representa uma violação do sistema de perda de mandato parlamentar 

instituído pela Constituição Federal. 

 

4.4. A falta de mecanismos para canalizar a vontade popular no decorrer dos mandatos 

parlamentares  

 

Feitas essas considerações sobre o rigorismo das hipóteses de responsabilização 

jurídica de parlamentares, cumpre agora analisar o outro lado do desequilíbrio entre as 

tradições republicana e democrática. Se, de um lado, alguns dos casos de perda de mandato 

parlamentar trazem consigo um sério potencial de afronta à soberania popular, de outro, os 

casos de responsabilização política, que por sua natureza deveriam refletir uma preocupação 

com a realização da vontade, opiniões e interesses dos povo, não são capazes de dar respostas 

ao eleitorado quando exista uma insatisfação com a atuação dos parlamentares.  

Como vimos, o processo de quebra de decoro parlamentar, que representa o 

instrumento por excelência de responsabilização política dos deputados e senadores, possui 

um forte aspecto judicialiforme195, dependendo a sua instauração de mínima comprovação 

                                                      
195 “Daí falar-se em processo ‘judicialiforme’ para perda do mandato parlamentar, pois, apesar de tratar-se de 

julgamento político, as normas regimentais que sistematizam o processo deverão garantir ao mandatário o 

respeito ao princípio do devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa.” (CALIMAN, 2005a, 

p. 180) 
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da configuração dos tipos descritos na Constituição Federal ou nos respectivos Códigos de 

Ética e Decoro Parlamentar (é dizer, deve estar presente a justa causa, entendida como a 

soma de indícios mínimos de autoria e materialidade). Embora não se tratem de tipos de 

interpretação tão estrita quanto os penais, só serão configurados quando estiver presente uma 

afronta à dignidade do Parlamento196, sem que sejam cabíveis quaisquer considerações 

acerca do respeito à vontade dos eleitores ou ao programa apresentado na campanha 

eleitoral.      

Da mesma forma, a segunda hipótese de responsabilização política é igualmente 

insuficiente para canalizar a vontade popular no curso dos mandatos parlamentares. A perda 

de mandato em razão de condenação criminal tem ainda mais aproximação com uma 

responsabilização jurídica do que o procedimento de quebra de decoro. Basta ver que sua 

deflagração depende de uma decisão judicial transitada em julgado, da qual decorreria uma 

espécie de incapacidade moral do parlamentar para continuar exercendo o papel de 

representante. Novamente, estão em questão critérios de ordem ética e moral, que nada 

dizem com a necessidade de observância dos interesses dos eleitores.  

Conforme discutido no primeiro capítulo deste trabalho, um dos principais 

objetivos a serem buscados com a representação política é o aprimoramento do debate sobre 

os assuntos relevantes para a vida em comunidade. Os representantes, reunidos em uma 

arena instituída especificamente para a deliberação política, possuem melhores condições 

para empreender um debate qualitativamente superior, seja porque são em menor número, 

seja porque têm dedicação integral ao exercício da função pública, seja ainda porque têm 

mais conhecimentos específicos sobre a matéria em discussão. Nesse processo, porém, deve-

se evitar que haja um afastamento entre representantes e representados, pois a existência de 

arenas destinadas especialmente ao debate público não significa que ele não possa ou não 

deva continuar nos canais informais de formação da opinião pública, sendo necessário que 

existam instrumentos para levar essa opinião pública até os representantes.  

Para Carlos Santiago NINO, grande defensor da democracia deliberativa, a 

existência de corpos representativos somente se justifica quando os representantes eleitos 

dão seguimento ao debate que já se instaurou no seio do eleitorado quando da campanha 

                                                      
196 Nos dizeres de Miguel REALE: “O ‘status’ do deputado, em relação ao qual o ato deve ser medido (e será 

comedido ou decoroso em razão dessa medida) implica, por conseguinte, não só o respeito do parlamentar a si 

próprio, mas também ao órgão ao qual pertence (...). No fundo, falta de decoro parlamentar é falta de decência 

no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos representantes (incontinência de conduta, 

embriaguez, etc.) e falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, 

injustas e irremediáveis, de forma inconveniente.” (REALE, 1969).  
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eleitoral, preservando e sofisticando as opiniões daqueles que o elegeram. Mas, ainda assim, 

em momentos de crise poderá ser necessário que a deliberação retorne para as mãos dos 

representados, para que não fiquem alheios às decisões políticas que impactarão suas vidas 

e para que possam realizar sua capacidade de ação política: 

 

Se a representação é divisível – como quando um corpo coletivo é eleito – 

esse corpo deveria buscar refletir o apoio de cada posição recebida dos eleitores e 

os representantes deveriam continuar sua deliberação coletiva a partir do ponto ao 

qual chegou a cidadania ao final da campanha eleitoral tratando de alcançar maior 

especificidade das posições em questão através da discussão e necessário 

conhecimento técnico. Algumas vezes pode ser necessário revogar o mandato dos 

representantes de modo que as pessoas comuns possam discutir os assuntos 

públicos de forma direta e decidir por si mesmos o que é que se deveria fazer. (...) 

resulta ser imperativo buscar formas de democracia direta sob a concepção 

deliberativa de democracia que defendo aqui. (NINO, 1997, p. 184, tradução 

própria) 

 

Essa perspectiva é interessante porque consegue desvincular a revogação de 

mandato eletivo da antiga noção de mandato imperativo e da ideia de que essa medida 

impediria a plena realização da função política dos representantes. Em verdade, a existência 

de algum mecanismo que permita a revogação dos mandatos destina-se a estimular, de um 

lado, a participação e o envolvimento dos eleitores nos assuntos da agenda política (mesmo 

durante o curso dos mandatos) e, de outro, a responsividade dos eleitos perante os 

cidadãos197. Essa sistemática coloca em destaque uma realidade que muitas vezes fica 

esquecida nos modelos de representação política contemporâneos: a realidade de que, ao fim 

e ao cabo, o mandato não pertence ao representante, tampouco ao partido ou coligação, mas 

somente ao eleitor.    

Em nosso sistema de perda de mandato parlamentar, inexistente qualquer 

mecanismo formal capaz de realizar a vontade dos cidadãos entre os pleitos eleitorais, 

verifica-se a ausência de estímulos institucionais adequados e suficientes para que o 

representante seja responsivo aos interesses e necessidades dos representados, o que – 

seguindo a nossa ideia de que a responsividade é um dos elementos constituintes da 

responsabilidade – denota uma deficiência na sistemática de responsabilização de 

parlamentares adotada pela Constituição Federal.  

 

                                                      
197 A opinião também é compartilhada por CRONIN, estudioso dos mecanismos de democracia direta: “o recall 

é claramente uma tentativa de fazer o governo mais representativo de uma forma mais dramática – por meio 

do aumento da responsividade dos oficiais eleitos à vontade da maioria.” (CRONIN, 1999, p. 133, tradução 

livre)  
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4.5.  Propostas de alteração constitucional e infraconstitucional 

 

Até este ponto, o trabalho focou em descrever as hipóteses de perda de mandato 

parlamentar previstas na ordem constitucional brasileira e em fazer a crítica de seus 

problemas, inconsistências e insuficiências, tendo como parâmetro um ideal de 

representação política que foi discutido no primeiro capítulo. Nas próximas linhas, como 

uma tentativa de solução para os problemas encontrados, serão feitas sugestões pontuais de 

reforma constitucional e infraconstitucional, tendo sempre em mente que se tratam de ajustes 

destinados a equalizar o sistema político, e não a reformá-lo por completo.  

Não tivemos a pretensão, afinal, de abordar todas as diversas problemáticas que 

entornam a representação política, o que demandaria um trabalho de fôlego e escopo 

distintos. É natural, assim que as soluções propostas não se apresentem como respostas 

mágicas para todos os tema da reforma política que já há algum tempo está na agenda 

pública. De toda forma, esperamos que estas contribuições sejam capazes de instigar o 

debate e reforçar a importância da existência de mecanismos de aproximação entre 

representantes e representados.  

 

4.5.1. Propostas para alteração dos meios de responsabilização jurídica 

 

A elaboração das propostas será iniciada pelas hipóteses de responsabilização 

jurídica de parlamentares, mais especificamente pelo caso de infração às incompatibilidades 

parlamentares (art. 55, inciso I, CRFB) e pelos casos em que a perda de mandato pode ser 

decretada pela Justiça Eleitoral (art. 55, inciso V, CRFB). Quanto a estes, o primeiro ponto 

a ser abordado é a questão da fidelidade partidária, a que se seguirão algumas sugestões 

relativas à Lei das Inelegibilidades e às hipóteses de cabimento de Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral.   

 

4.5.1.1. Inclusão da investidura em “cargos notáveis” do Poder Executivo (art. 56, inciso I, 

CF) dentre as hipóteses de incompatibilidade parlamentar 

 

No item 2.1 deste trabalho, mencionou-se que a hipótese de perda de mandato 

parlamentar prevista no inciso I do art. 55 da Constituição Federal (infração das proibições 

estabelecidas pelo art. 54 da Constituição Federal, as chamadas “incompatibilidades 

parlamentares”), conquanto esteja disciplinada como um dos casos em que as Casas 

parlamentares têm competência para decidir sobre a perda de mandato – o que justificou sua 
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categorização preliminar dentre as hipóteses de responsabilização política –, em verdade se 

trata de caso de responsabilização jurídica, pois a redação do art. 54 da Constituição Federal 

é bastante assertiva quanto à absoluta proibição das cumulações e condutas ali previstas. 

Dessa forma, à Casa legislativa não é dado realizar juízo de conveniência e oportunidade 

acerca da perda de mandato do parlamentar que incorrer em uma dessas situações, o que 

seria essencial para que se pudesse falar em responsabilização política propriamente dita.  

Pois bem, partindo do pressuposto de que não há espaço para juízos de natureza 

política, o sentido de permitir que a Casa respectiva não apenas declare a perda de mandato, 

mas decida sobre ela, é que em alguns casos a incursão nas incompatibilidades não será de 

aferição tão simples e direta, dependendo da apreciação de provas e da realização de um 

juízo – jurídico, é verdade – sobre a configuração da hipótese vedada. Assim, por exemplo, 

o parlamentar poderá incorrer nas proibições do art. 54, inciso I, alínea “a” (“firmar ou 

manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 

contrato obedecer a cláusulas uniformes”) ou art. 54, inciso II, alínea “a” (“ser proprietários, 

controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público”) da Constituição Federal por meio de interpostas pessoas 

(“laranjas”), caso que certamente não será de fácil apuração, mas que nem por isso deixará 

de configurar uma causa de perda de mandato por responsabilização jurídica, conforme 

estipulado pelo art. 55, inciso I, da Constituição Federal.  

Feitas essas considerações, a questão central a ser tratada neste item não são as 

incompatibilidades parlamentares em si, mas sim as exceções previstas no art. 56, inciso I, 

da Constituição Federal, segundo o qual “não perderá o mandato o Deputado ou Senador: I 

- investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, 

do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática 

temporária”. A possibilidade de investidura de parlamentares em altos cargos do Poder 

Executivo, conforme também já foi abordado no ponto 2.1, levanta um problema relativo à 

preservação das características do regime presidencialista adotado entre nós em face da 

independência e autonomia dos órgãos executivos e legislativos. Esse tema, como relata 

Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO, já gerou “muita polêmica” entre pensadores e 

acadêmicos, para os quais “isso importa em violação ao princípio da separação dos poderes 

e à índole do presidencialismo” (FERREIRA FILHO, 2000, p. 345). 

Não sendo nossa intenção resvalar sobre temas já exaustivamente tratados, o 

objetivo de retomar essa discussão é colocar luz sobre um outro aspecto que demanda 
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atenção, mas que tem sido negligenciado no tratamento das exceções às incompatibilidades 

parlamentares: a necessidade de respeito à vontade dos eleitores, que, num sistema em que 

o governo é formado independentemente da composição do Parlamento (como o brasileiro), 

elegem seus deputados e senadores para exercerem atividades exclusivas do Poder 

Legislativo, e não para formarem os quadros do Poder Executivo. Segundo o pressuposto, 

adotado neste trabalho, de que a deliberação sobre as matérias relevantes para a comunidade 

política é iniciada no seio do eleitorado, o papel do representante eleito é continuar e 

sofisticar essa deliberação nas arenas representativas, em nome e em honra do eleitorado, de 

modo que ele (o representante) não pode simplesmente desvincular-se da função que lhe foi 

confiada sem prejuízo da ligação que une representantes e representados. 

Em um contexto de democracia deliberativa, a possibilidade de afastamento de 

parlamentar para o exercício de cargo executivo tem especial gravidade, uma vez que: (i) 

em primeiro lugar, o representante que deixa o cargo legislativo para o qual foi eleito, ainda 

que sem caráter definitivo, e passa a exercer um cargo no governo deixa de lado as pautas 

com as quais se comprometera perante seus eleitores – já que as agendas dessas duas arenas, 

executivo e legislativo, são bastante distintas –, o que representa uma traição da confiança 

do representado; e (ii) em segundo lugar, os deputados e senadores também são eleitos para 

fazer um contraponto ao poder exercido pelo executivo, que se forma por meio de votação 

majoritária (é dizer, sem apreciação das singularidades que caracterizam cada um dos grupos 

do eleitorado, o que, por outro lado, pode ser mais preservado no Parlamento), contraponto 

esse que fica comprometido com a indefinição das fronteiras entre cada um dos poderes.  

O que se nota na realidade política brasileira é um enfraquecimento da dignidade 

do Parlamento, que fica ainda mais prejudicada com a possibilidade de que os representantes 

eleitos pelo voto popular assumam, a qualquer momento, um cargo no Poder Executivo, à 

revelia das opiniões e da vontade dos representados. Pior ainda, essa exceção à regra das 

incompatibilidades parlamentares permite que se faça uma verdadeira “dança das cadeiras” 

entre executivo e legislativo, uma vez que o parlamentar que ocupa um Ministério ou 

Secretaria pode, a qualquer momento, exonerar-se da função e retornar ao cargo legislativo 

para participar de uma votação específica de seu interesse ou do interesse do governo, sem 

qualquer compromisso de participar de outras votações ou de outras funções parlamentares.  

Enfim, a previsão constitucional de diversas hipóteses de incompatibilidades 

parlamentares denota uma preocupação com a qualidade da representação, pois essas 

disposições visam proteger o mandato de influências dos poderes econômicos e políticos 

capazes de comprometer a imparcialidade necessária para o bom exercício da função 
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pública. Porém, o constituinte parece ter deslizado ao excetuar das incompatibilidades a 

investidura em altos cargos do Poder Executivo, deixando em aberto uma possibilidade de 

desconsideração da vontade dos representados (que, em verdade, deveria ser o elemento 

mais prestigiado pelas instituições representativas). Assim, entendemos necessária a 

revogação da previsão do inciso I do art. 56 da Constituição Federal (preservando-se, talvez, 

unicamente a possibilidade de que o parlamentar mantenha o mandato quando venha a 

cumprir papel de chefe de missão diplomática temporária), de modo que também o exercício 

dos altos cargos executivos constitua caso de incompatibilidade parlamentar.  

 

4.5.1.2. Constitucionalização da hipótese de perda de mandato parlamentar por infidelidade 

partidária 

 

A perda de mandato pelo parlamentar que, eleito pelo sistema proporcional, venha 

a se desfiliar do partido pelo qual se elegeu hoje já não decorre apenas de decisão do 

Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, mas sim decorre de lei: é a Lei 

nº 13.165/2015, que acrescentou o art. 22-A à Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95), 

estabelecendo a perda do mandato como consequência da desfiliação partidária e prevendo 

as hipóteses de justa causa em que essa consequência pode ser afastada.  

É bem verdade que o texto da lei é genérico ao estabelecer a perda do mandato para 

qualquer “detentor de cargo eletivo”, não fazendo diferenciação entre os eleitos pelo sistema 

proporcional e pelo sistema majoritário; porém, tendo em vista a decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.081198, em que foi 

fixada a tese de que “a perda do mandato em razão da mudança de partido não se aplica aos 

                                                      
198 “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TSE. INAPLICABILIDADE DA 

REGRA DE PERDA DO MANDATO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA AO SISTEMA ELEITORAL 

MAJORITÁRIO. 1. Cabimento da ação. Nas ADIs 3.999/DF e 4.086/DF, discutiu-se o alcance do poder 

regulamentar da Justiça Eleitoral e sua competência para dispor acerca da perda de mandatos eletivos. O ponto 

central discutido na presente ação é totalmente diverso: saber se é legítima a extensão da regra da fidelidade 

partidária aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. 2. As decisões nos Mandados de Segurança 26.602, 

26.603 e 26.604 tiveram como pano de fundo o sistema proporcional, que é adotado para a eleição de deputados 

federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos 

pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor 

no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato 

do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. 3. O sistema majoritário, adotado para a eleição de 

presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. As 

características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do 

mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular (CF, art. 

1º, parágrafo único; e art. 14, caput). 4. Procedência do pedido formulado em ação direta de 

inconstitucionalidade.” (ADI 5081, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

27/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 18-08-2015 PUBLIC 19-08-2015) 
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candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das 

escolhas feitas pelo eleitor”, não se cogita hoje da aplicação da nova lei aos eleitos para 

cargo executivo ou para o Senado Federal. Isso fica explícito na proposta de Resolução que 

está sendo discutida no Tribunal Superior Eleitoral exatamente para regulamentar esses 

dispositivos da Lei nº 13.165/2015 (Processo Administrativo nº 1028-77.2012.6.00.0000), 

cujo art. 3º dispõe que “a perda do direito ao exercício do cargo não se aplica aos eleitos pelo 

sistema majoritário”.  

A ideia da fidelidade partidária encontra ressonância no que está sendo defendido 

neste trabalho, na medida em que visa manter a proporcionalidade da representação dos 

diversos grupos que formam o eleitorado, inclusive e principalmente das minorias. Assim, 

admitir-se que um deputado eleito deva se manter fiel à legenda pela qual concorreu – o que, 

espera-se, significa que ele se manterá fiel à ideologia e à visão programática daquele partido 

– implica admitir-se que não existe uma única vontade geral a ser representada ou um único 

bem comum a ser perseguido, mas sim que são diversos e complexos os interesses em jogo 

na arena política e que nem sempre esses interesses poderão ser conciliados. Em última 

análise, admitir-se a fidelidade partidária significa admitir-se a relativização da noção de 

mandato representativo, já criticada alhures.  

Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do voto do Ministro Celso de Mello no 

Mandado de Segurança nº 26.603, que bem ilustra esse entendimento: 

 

 “O ato de infidelidade, seja ao partido político, seja, com maior razão, ao 

próprio cidadão-eleitor, constitui grave desvio ético-político, além de representar 

inadmissível ultraje ao princípio democrático e ao exercício legítimo do poder, na 

medida em que migrações inesperadas, nem sempre motivadas por justas razões, 

não só surpreendem o próprio corpo eleitoral e as agremiações partidárias de 

origem – desfalcando-as da representatividade por elas conquistadas nas urnas –, 

mas culminam por gerar um arbitrário desequilíbrio de forças no Parlamento, 

vindo, até, em clara fraude à vontade popular e em frontal transgressão ao sistema 

eleitoral proporcional, a asfixiar, em face de súbita redução numérica, o exercício 

pleno da oposição política.  

A prática de infidelidade partidária, cometida por detentores de mandato 

parlamentar, por implicar violação ao sistema proporcional, mutila o direito das 

minorias que atuam no âmbito social, privando-as de representatividade nos 

corpos legislativos, e ofende direitos essenciais – notadamente o direito de 

oposição – que derivam dos fundamentos que dão suporte legitimador ao próprio 

Estado Democrático de Direito, tais como a soberania popular, a cidadania e o 

pluralismo político (CF, art. 1º, I, II e VI).” 

 

Entretanto, a existência de uma norma jurídica que hoje regulamenta a questão em 

nível legal e a consistência da fidelidade partidária com o sistema eleitoral proporcional não 

solucionam o evidente problema de que essa hipótese de perda de mandato parlamentar 
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simplesmente não possui previsão expressa na Constituição Federal, o que a torna – muito 

embora não se espere que o Supremo Tribunal Federal venha algum dia a assim decidir – 

inconstitucional para todos os efeitos. Basta perceber que o inciso V do art. 55 da 

Constituição Federal, ao permitir a decretação da perda de mandato pela Justiça Eleitoral, 

remete aos “casos previstos nesta Constituição”, que em nenhum momento trata a troca de 

partido como causa passível de gerar a impugnação ou mesmo a perda do mandato eletivo.  

O Congresso Nacional, em seu papel de constituinte reformador, já manifestou seu 

reconhecimento de que a hipótese de perda de mandato parlamentar por infidelidade 

partidária, para ser legitimamente incluída em nosso sistema, precisa sê-lo pela via da 

emenda constitucional. Não é por outro motivo que já tramitaram e ainda tramitam diversas 

Propostas de Emenda Constitucional sobre o assunto. Uma delas, aliás, está com a tramitação 

já bastante avançada – trata-se da PEC nº182/2007, que abrange diversos temas da Reforma 

Política, sendo a fidelidade partidária apenas um deles. Os artigos da referida PEC que tratam 

da fidelidade partidária chegaram a ser aprovados, no ano de 2015, em dois turnos na Câmara 

dos Deputados199, porém ainda não foram votados no Senado Federal, estando pendente de 

apreciação um parecer do Relator da Comissão Especial da Reforma Política, Senador 

Raimundo Lira. Esse parecer propõe algumas reformas significativas que, se aprovadas no 

Senado, terão que ser novamente remetidas para a Câmara dos Deputados200.  

Uma situação excêntrica surgiu com a tramitação dessa PEC. O texto que chegou 

da Câmara dos Deputados para apreciação do Senado Federal, a par de prever a perda de 

mandato para aqueles que se desfiliarem do partido político pelo qual se elegeram, 

estabelecia um interregno de trinta dias em que a troca de partido poderia ser realizada 

livremente, sem prejuízo do mandato, contado esse período a partir da promulgação da 

emenda constitucional. Evidentemente, essa “janela”, como ficou conhecida, só fazia sentido 

                                                      
199 A redação aprovada na Câmara dos Deputados foi a proposta no substitutivo de autoria do Deputado Federal 

Rodrigo Maia, que acrescentaria os §§ 12 e 13 ao art. 14 da Constituição Federal, com o seguinte teor: “§12. 

O detentor de mandato eletivo que se desligar do partido pelo qual foi eleito perderá o mandato, salvo nos 

casos de grave discriminação pessoal, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário 

praticado pela agremiação e de criação, fusão ou incorporação do partido político. §13. Na hipótese de 

parágrafo anterior, o presidente do órgão legislativo competente empossará o suplente, no prazo de dez dias.” 
200 Veja-se, a propósito, o trecho pertinente do parecer do Relator: “No que diz respeito à fidelidade partidária 

cumpre registrar que é preciso deixar expresso na Constituição Federal que os mandatários eleitos pelo voto 

majoritário não estão sujeitos à perda de mandato por deixar o respectivo partido, pois como o próprio STF já 

decidiu (ADI 5081), tal regra afeta a soberania do voto popular (v.g. arts. 1º e 14 da CF). E pela mesma razão 

entendemos que os parlamentares eleitos pelo voto proporcional, mas que alcançam votação igual ou superior 

ao quociente eleitoral também não podem estar sujeitos a tal espécie de perda de mandato. Desse modo, 

estamos alterando a redação dos dispositivos referentes à fidelidade partidária e constantes da PEC sob 

análise.” 
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num contexto em que, na mesma emenda, seria constitucionalizada essa hipótese de perda 

de mandato, funcionando a janela como uma espécie de vacatio legis.  

O tratamento da matéria no Senado Federal, porém, acabou gerando a separação de 

todos os temas da Reforma Política, tramitando em separado inclusive o dispositivo que 

incluía a fidelidade partidária e aquele que permitia a troca de partido por um período de 

trinta dias. O resultado dessa independência conferida às duas previsões causa espanto: foi 

aprovada a “janela”, que acabou sendo promulgada como Emenda Constitucional nº 91 de 

2016, sem que tenha sido aprovada a hipótese de perda de mandato propriamente dita. Sem 

dúvida, esteve mal o constituinte reformador ao chegar a essa solução, ainda que o tenha 

feito em razão da posição do Supremo Tribunal Federal de admitir a perda de mandato por 

infidelidade partidária independentemente de previsão constitucional expressa. De forma 

paradoxal, passou a ser necessária uma norma com força constitucional para a manutenção 

do mandato parlamentar, sem que exista uma de mesma hierarquia que preveja sua perda. 

A solução dessa situação persistente de inconstitucionalidade não passa ao largo de 

uma reforma constitucional para incluir a previsão expressa de que a manutenção dos 

mandatos obtidos pelo sistema proporcional depende da permanência do representante eleito 

naquela legenda pela qual concorreu – exceto nas hipóteses em que a troca de partido se dá 

por justa causa, conforme já antecipara o Supremo Tribunal Federal. É urgente, assim, que 

o tema volte para a pauta do Congresso Nacional, não estando resolvida a questão pelo 

simples fato de ter sido aprovada uma lei ordinária.  

Mas, para que a perda de mandato por infidelidade partidária não acabe 

representando uma violação da vontade dos eleitores, exatamente o oposto do objetivo para 

o qual ela foi pensada, parece-nos bastante interessante a proposta feita pelo Relator da 

Comissão Especial da Reforma Política no Senado Federal, que inclui uma previsão de que 

não estará sujeito à perda de mandato o parlamentar que tiver alcançado, pessoalmente, 

votação equivalente ou superior ao quociente eleitoral. Trata-se de uma forma inteligente de 

conciliar a lógica do sistema eleitoral proporcional com as características peculiares de nosso 

sistema de listas abertas, em que muitas vezes o voto é conferido pessoalmente a um 

candidato, independentemente da legenda a qual ele pertença.   

De resto, entendemos que a questão da fidelidade partidária não pode ser pensada 

independentemente do problema das coligações partidárias nas votações proporcionais, que 

também é um tema da pauta da Reforma Política. Como já foi mencionado no item 3.3.5 

supra, entre nós os votos obtidos por cada legenda não são distribuídos unicamente entre os 

candidatos do próprio partido, mas sim entre todos os candidatos da coligação. Enquanto 
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não for modificada essa sistemática201, só faz sentido que o parlamentar perca o mandato 

quando migrar para um partido que não faça parte da mesma coligação a que pertencia sua 

agremiação durante o pleito eleitoral. Também esse ponto deve ser incluído na necessária 

reforma destinada a constitucionalizar essa hipótese de perda de mandato parlamentar.  

 

4.5.1.3. Alterações na Lei das Inelegibilidades em busca da preservação da 

representatividade  

 

Se a exigência de fidelidade partidária para a manutenção do mandato parlamentar 

não é contrária ao princípio da soberania popular que informa todo nosso sistema político, o 

mesmo não pode ser dito sem restrições a respeito de todos os outros casos de decretação da 

perda de mandato pela Justiça Eleitoral. Retomando o problema das inelegibilidades 

instituídas pela Lei Complementar nº 64/90 (com as alterações introduzidas pela Lei 

Complementar nº 135/2010) – que, como vimos, podem ocasionar a perda de mandato em 

sede de processo de registro de candidatura ou de Recurso Contra Expedição do Diploma -, 

a justificativa dessa séria restrição de direitos políticos deve repousar sempre na existência 

de uma mancha no histórico do pretenso candidato, a qual indique que ele não possui 

condições de ser um bom representante, seja porque demonstrou descaso para com a lei ou 

com a coisa pública, seja porque incorreu em alguma situação que indique suscetibilidade 

perante os poderes político e econômico. Se não puder ser feita essa relação, então a restrição 

de direitos será injustificável e representará uma violação tanto ao sistema de proteção aos 

direitos fundamentais, quanto à soberania popular.     

É o que acontece nas duas causas de inelegibilidade analisadas no item 4.3 supra – 

a exclusão de órgão de classe (art. 1º, inciso I, alínea “m”) e o exercício de função de direção, 

administração ou representação em instituição financeira ou de seguro sujeita a processo de 

liquidação judicial ou extrajudicial (art. 1º, inciso I, alínea “i”). Não há nada que retire de 

forma apriorística a capacidade ou dignidade de uma pessoa que incorra em uma dessas 

causas para que seja um bom representante político. O mau profissional, que eventualmente 

não possua a técnica necessária para o exercício de algum tipo de trabalho, ou mesmo o mau 

gestor, que tenha tido algum grau de responsabilidade pelo insucesso de instituição 

                                                      
201 A propósito, chegou a ser aprovada em dois turnos, no Senado Federal, uma Proposta de Emenda 

Constitucional que excluía a possibilidade de formação de coligações nas eleições proporcionais (PEC nº 

40/2011). Porém, na Câmara dos Deputados uma PEC de igual teor (PEC nº 84/2011) já tem um parecer 

desfavorável dado pelo Relator do tema na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, Deputado 

Federal Marcos Rogério, que considera que a proposta esconde “o desejo de se inviabilizar, de forma indireta, 

a participação de correntes menos expressivas – as minorias partidárias”.    
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financeira ou securitária, não será necessariamente um mal representante dos interesses de 

seus pares, especialmente em se tratando do exercício de função que não exija 

conhecimentos específicos de gestão ou administração, como os cargos parlamentares. 

A respeito especificamente da situação dos administradores, diretores ou 

representantes de instituições financeiras e securitárias em processo de liquidação, ressalte-

se ainda que a suspeita ex lege de que tenham cometido algum tipo de infração penal contra 

o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a economia popular é absolutamente incapaz 

de justificar a proibição de que concorram a cargo eletivo. Veja-se que o cometimento desses 

crimes configura uma causa autônoma de inelegibilidade (art. 1, inciso I, alínea “e”, ns. 1 e 

2, Lei Complementar nº 64/90), que entretanto não prescinde da existência de uma decisão 

judicial transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado, em processo com ampla 

possibilidade de defesa e exercício do contraditório. O inquérito administrativo destinado à 

apuração de responsabilidades conduzido pelo Banco Central do Brasil ou pela SUSEP 

certamente não é dotado dessas características necessárias para a legitimação da restrição de 

direitos políticos.  

O que se defende com todas essas considerações é que o julgamento da capacidade 

técnica ou moral, para assumir cargo representativo, das pessoas que tenham sido excluídas 

de órgão de classe ou que tenham conduzido instituição financeira ou securitária sujeita a 

processo de liquidação não cabe ao legislador, de forma geral e abstrata, tampouco ao Poder 

Judiciário, no exercício de seu papel naturalmente contramajoritário. Somente o eleitor, 

fonte primeira e última de todo poder político, possui legitimidade para fazer esse tipo de 

apreciação, pois somente a ele cabe tomar decisões sobre quem deve ou quem não deve 

representá-lo na arena política, exceto nas situações de extrema gravidade em que a própria 

vida pregressa do candidato já denuncie sua incompatibilidade com qualquer função pública 

eletiva.  

Pensar de modo diverso é o mesmo que advogar uma necessidade de constante 

tutela e proteção do eleitor contra ele mesmo, como se ele não fosse capaz de pensar e julgar 

por si próprio. Por mais tentadora e bem intencionada que possa ser a imposição de padrões 

morais à política por meio de lei, esse nivelamento não pode restringir exacerbadamente a 

liberdade de escolha do cidadão, sob pena de violação do princípio democrático e de adoção 

de uma espécie muito peculiar de regime aristocrático – uma em que, embora haja sufrágio 

universal, o voto só pode ser conferido às pessoas que passarem pelo prévio crivo estatal.    

Embora as duas causas de inelegibilidade aqui comentadas já tenham sido 

declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, não é de se descartar a hipótese 
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de que venham a ser novamente apreciadas pela Corte Suprema, podendo inclusive ser 

consideradas inconstitucionais caso se verifique a ocorrência de um processo de 

inconstitucionalização, o que já foi admitido por aquela Corte em outras hipóteses202. Mas, 

considerando o teor dos votos proferidos no julgamento das ações que discutiram a matéria, 

que deixam transparecer uma autocompreensão do Supremo Tribunal Federal de guardião 

da própria moralidade (muito mais do que um guardião apenas da Constituição), são remotas 

as chances de que aconteça alguma alteração jurisprudencial dessa ordem. Assim, 

consideramos que a alteração terá que partir do legislador, não havendo alternativa senão a 

revogação das alíneas “i” e “m” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90.   

 

4.5.1.4. Alterações no procedimento de perda de mandato decorrente da procedência de 

Ação de Investigação Judicial Eleitoral   

 

Ainda dentro das hipóteses de perda de mandato parlamentar decorrente de decisão 

da Justiça Eleitoral, alguns dos casos de cabimento da Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral trazem preocupações quando analisados em face do princípio da soberania popular. 

Como já visto no capítulo terceiro, a Constituição Federal prevê expressamente a 

possibilidade de impugnação do mandato eletivo quando houver provas de abuso de poder 

econômico, corrupção ou fraude (art. 14, §10, CRFB), ilícitos que devem ser apurados em 

procedimento com trâmite sigiloso (art. 14, §11, CRFB), sempre após a expedição do 

diploma. Em razão dessa previsão, já houvera a declaração de inconstitucionalidade de 

algumas hipóteses de cabimento do Recurso Contra Expedição de Diploma, exatamente por 

permitirem a apuração dos mesmos ilícitos em procedimento não sigiloso e perante juízo 

distinto203. 

Não vislumbramos inconstitucionalidade desse tipo relativamente à Ação de 

Investigação Judicial Eleitoral, pois, como também já analisado anteriormente, a ratio desse 

procedimento é essencialmente impedir a participação do candidato investigado no pleito 

eleitoral por meio da cassação de seu registro de candidatura. Tanto é assim que, antes das 

alterações incluídas pela Lei Complementar nº 135/2010 no art. 22 da Lei Complementar nº 

                                                      
202 Sobre o tema, é relevante a apreciação levada a cabo pelo Supremo Tribunal Federal acerca do art. 20, § 3º, 

da Lei nº 8.742/93 (Lei de Organização da Assistência Social), que fora declarado constitucional em sede de 

controle abstrato (no julgamento da ADI 1.232) e, posteriormente, foi declarado inconstitucional, em mais de 

uma oportunidade, em controle incidental (como no julgamento do RE 580963, RE 567985 e da Reclamação 

nº 4374).  
203 Cf. item 3.3.2 supra.   
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64/90, não havia previsão de cassação de diploma diretamente em consequência dessa ação. 

Desse modo, caso o candidato representado já estivesse diplomado quando da procedência 

da ação, fazia-se necessária a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para que 

então, se o caso, fosse ajuizada a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. A alteração do 

inciso XIV e a revogação do inciso XV do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 vieram 

corrigir essa sistemática para conferir-lhe mais eficiência, tornando desnecessária a 

realização de todo um novo procedimento unicamente para efetivar a cassação do diploma.  

Não está, de fato, aí nossa preocupação. O problema reside nos casos em que, 

mesmo com a procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral após a diplomação dos 

eleitos, não seria possível o ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, por 

não estar presente nenhuma das hipóteses do §10 do art. 14 da Constituição Federal. É que 

a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, além de ser cabível para a apuração de abuso de 

poder econômico ou de autoridade, utilização indevida de veículos ou meios de comunicação 

social e captação ilícita de sufrágio – todos ilícitos que poderiam ser analisados em sede de 

AIME –, também pode ser ajuizada para apuração de irregularidades na arrecadação e gastos 

de recursos de campanha e prática de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas 

eleitorais. 

Quanto às condutas vedadas (art. 73, Lei nº 9.504/97), já se mencionou que elas 

configuram presunções legais de que determinados comportamentos geram desigualdade 

entre os candidatos, de modo que entendeu o legislador por proibi-los desde logo, sem 

espaço para demonstrações de que, em determinado caso concreto, não houve influência ou 

alteração no resultado do pleito. Se, nas mesmas hipóteses, fosse ajuizada Ação de 

Impugnação de Mandato Eletivo, esta sim destinada primordialmente a cassar o diploma e, 

consequentemente, o mandato, as exigências probatórias seriam muito distintas, estando o 

juízo proibido de aplicar a grave sanção de perda de mandato sem provas contundentes de 

abuso de poder econômico e/ou corrupção.  

Já no que toca às irregularidades na arrecadação e gastos de recursos de campanha, 

não se afigura razoável, em face da sistemática do art. 55 c/c art. 14 da Constituição Federal, 

que haja a cassação do mandato do parlamentar por decreto da Justiça Eleitoral quando a 

ilicitude não configure também abuso de poder econômico – como ocorre, por exemplo, na 

figura conhecida como “caixa dois”204 –, hipótese em que a Ação de Investigação Judicial 

                                                      
204 “RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2004. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO 

ELETIVO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CAIXA DOIS. CONFIGURAÇÃO. POTENCIALIDADE 

PARA INFLUENCIAR NO RESULTADO DO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A utilização de 
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Eleitoral poderia ser fundada autonomamente na previsão do art. 22 da Lei Complementar 

nº 64/90 e em que seria cabível inclusive a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo. Não 

sendo esse o caso, é dizer, verificando-se a existência de ilegalidade na arrecadação ou gastos 

de recursos de campanha sem que esteja presente o abuso de poder econômico, o decreto da 

perda de mandato parlamentar pela Justiça Eleitoral parece-nos essencialmente 

antidemocrático, especialmente considerando que a possibilidade de ajuizamento da 

representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 pelo Ministério Público estende-se 

até a extinção do mandato205, muito após o prazo em que a Constituição Federal permite o 

ajuizamento de AIME.  

Não se quer com isso minimizar a importância do respeito à legislação eleitoral 

pelos candidatos a cargos eletivos ou a gravidade do cometimento das infrações previstas 

nos artigos 30-A e 73 da Lei nº 9.504/97, mas apenas compatibilizar a aplicação das sanções 

pela prática desses ilícitos com um dos principais elementos que devem informar a 

representação política, qual seja, a preservação da vontade dos representados. A exacerbação 

da atividade jurisdicional em matéria eleitoral, principalmente diante da especial proteção 

conferida pela Constituição Federal ao mandatos eletivos, muitas vezes acaba retirando do 

campo da política apreciações que deveriam ocorrer somente em seu âmbito, em razão de 

dizerem respeito, muito mais do que à estrita observância ou não da lei, à realização dos 

interesses e necessidades dos eleitores. 

A solução proposta para a compatibilização dessa questões é de lege ferenda e teria, 

em linhas gerais, os seguintes contornos:  

                                                      
‘caixa dois’ configura abuso de poder econômico, com a força de influenciar ilicitamente o resultado do pleito. 

2. O abuso de poder econômico implica desequilíbrio nos meios conducentes à obtenção da preferência do 

eleitorado, bem como conspurca a legitimidade e normalidade do pleito. (...) 6. Recurso desprovido.” (Recurso 

Especial Eleitoral nº 28387, Acórdão de 19/12/2007, Relator(a) Min. Carlos Augusto Ayres De Freitas Britto, 

Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume I, Data 4/2/2008, Página 8 ) 
205 “Não houve a criação aleatória de prazo decadencial para o ajuizamento das ações de investigação ou 

representações da Lei nº 9.504/97, mas sim o reconhecimento da presença do interesse de agir. Tais marcos, 

contudo, não possuem equivalência que justifique aplicação semelhante às hipóteses de incidência do art. 30-

A da Lei 9.504/97. Esta equiparação estimularia os candidatos não eleitos, que por ventura cometeram deslizes 

na arrecadação de recursos ou nos gastos de campanha, a não prestarem as contas. Desconsideraria, ainda, que 

embora em caráter excepcional, a legislação eleitoral permite a arrecadação de recursos após as eleições (Art. 

19, Resolução-TSE nº 22.250/2006). Além disso, diferentemente do que ocorre com a apuração de abuso de 

poder e captação ilícita de sufrágio não há outros instrumentos processuais, além da ação de investigação 

judicial e representação, que possibilitem a apuração de irregularidade nos gastos ou arrecadação de recursos 

de campanha (art. 30-A da Lei 9.504/97). Assim, tendo sido a ação ajuizada em 5.1.2007, não procede a 

pretensão do recorrente de ver reconhecida a carência de ação do Ministério Público Eleitoral em propor a 

representação com substrato no art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Tendo em vista que a sanção prevista pela 

violação do mencionado dispositivo encerra apenas a perda do mandato, sua extinção é que revela o termo a 

partir do qual não mais se verifica o interesse processual no ajuizamento da ação.” TSE, Recurso Ordinário nº 

1453, Relator Min. Felix Fischer, j. em 25.02.2010.  
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(i)  no caso de procedência de Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face 

de candidato já diplomado ou empossado para ocupar cadeira no Congresso 

Nacional, tendo sido a ação proposta para a apuração das condutas vedadas 

arroladas nos incisos do art. 73 da Lei nº 9.504/97, a perda de mandato não 

seria decretada pela Justiça Eleitoral e meramente declarada pela Casa 

respectiva, como ocorre hoje; a Justiça Eleitoral poderia aplicar as outras 

sanções previstas no §4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 (suspensão imediata 

da conduta vedada e multa) mas, para sujeitar o Deputado ou Senador à 

cassação de mandato, a decisão deveria ser transferida para a arena política, 

mediante notificação da Casa respectiva para que fosse iniciado 

procedimento de quebra de decoro parlamentar nos termos do art. 55, inciso 

II, da Constituição Federal (com as modificações que ainda serão sugeridas 

neste trabalho); 

(ii)  nas mesmas condições, mas tendo sido a ação proposta para a apuração de 

irregularidades na arrecadação ou gastos de recursos de campanha (art. 30-

A, Lei nº 9.504/97), a perda de mandato só poderia ser decretada pela Justiça 

Eleitoral se o fato investigado também configurasse abuso de poder 

econômico e se a ação tivesse sido ajuizada no prazo de quinze dias 

contados da diplomação, mesmo prazo em que pode ser proposta a Ação de 

Investigação de Mandato Eletivo; nos demais casos (irregularidade que não 

configure abuso de poder econômico ou propositura da demanda após o 

prazo de quinze dias contados da diplomação), deveria ser seguido 

procedimento idêntico ao descrito no item (i) acima; 

(iii)  para não esvaziar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta com 

base no art. 30-A da Lei nº 9.504/97 quando não pudesse ser decretada a 

perda de mandato pela Justiça Eleitoral (já que hoje a sanção de perda de 

mandato é a única prevista para essa hipótese), o legislador poderia ainda 

prever a incidência de multa, a ser aplicada independentemente da 

notificação da Casa parlamentar.  

 

Note-se que a efetivação dessas propostas de alteração na Lei nº 9.504/97  acabaria 

levando a um alargamento das hipóteses de cabimento do procedimento de quebra de decoro 

parlamentar, que passaria não mais a tratar exclusivamente de casos em que o parlamentar 

tenha agido de modo a ferir a dignidade da Casa legislativa, mas poderia também servir para 

a apuração de condutas capazes de ferir a normalidade do processo eleitoral. Sobre esse 

ponto, retornaremos abaixo em 4.5.2.2.  

 

4.5.2. Propostas para alteração dos meios de responsabilização política 

 

Feitas essas propostas relativamente aos casos de responsabilização jurídica de 

parlamentares, passemos às sugestões concernentes às hipóteses de responsabilização 
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política, procurando manter o foco no encontro de soluções que corrijam as inconsistências 

encontradas ao longo do trabalho, ao mesmo tempo em que propiciem maior responsividade 

por parte dos representantes e maior aproximação entre eleitores e eleitos. Trataremos, 

assim, da questão da perda de mandato decorrente de condenação criminal transitada em 

julgado e, em seguida, do processo de quebra de decoro parlamentar, fazendo sugestões para 

alterar o seu formato e torná-lo mais apto a canalizar a vontade dos eleitores no curso dos 

mandatos. 

 

4.5.2.1. Modificação do procedimento de perda de mandato parlamentar na hipótese de 

condenação criminal transitada em julgado 

 

A previsão constitucional de que as Casas parlamentares têm competência para 

decidir sobre a perda de mandato do parlamentar que tem contra si condenação criminal 

transitada em julgada já gerou muito debates teóricos e práticos entre nós, que foram 

refletidos na jurisprudência deveras flutuante do Supremo Tribunal Federal, conforme 

analisado no item 2.3. Persiste uma certa perplexidade na possibilidade de que o parlamentar, 

conquanto esteja com seus direitos políticos suspensos – o que é uma consequência 

automática da decisão criminal condenatória, como estabelecido pelo art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal –, permaneça no exercício do mandato, principalmente no caso de 

aplicação de pena restritiva de liberdade, em que fica comprometido o próprio 

comparecimento do representante às atividades parlamentares típicas.  

Ainda maior é a perplexidade quando se tem em vista que, havendo a suspensão de 

direitos políticos do parlamentar em decorrência de condenação em ação de improbidade 

administrativa, a Casa respectiva terá competência unicamente para declarar a perda do 

mandato, sem espaço para apreciações de ordem política. E isso mesmo sendo a ação de 

improbidade administrativa uma ação de natureza civil206, cujos standards probatórios são 

menos severos que os criminais e que tramita, mesmo em face de parlamentar federal, 

perante o juízo de primeiro grau, não havendo extensão da prerrogativa de foro a esse tipo 

de demanda207. 

                                                      
206 “A natureza civil dos atos de improbidade administrativa decorre da redação constitucional, que é bastante 

clara ao consagrar a independência da responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa e a possível 

responsabilidade penal, derivadas da mesma conduta, ao utilizar a fórmula ‘sem prejuízo da ação penal 

cabível’” (MORAES, 2005, p. 2748, grifos no original).  
207 “Vistos alguns exemplos do chamado foro por prerrogativa de função, cabe desde logo esclarecer que tais 

hipóteses se restringem ao campo penal. Assim, praticando referidas autoridades condutas ilícitas sob o prisma 

do direito administrativo ou mesmo do direito privado, não gozarão do foro especial, sendo neste sentido a 
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Embora seja clara a existência dessa inconsistência no sistema de perda de mandato 

parlamentar instituído pelo art. 55 da Constituição Federal, isso não autoriza que seja feita 

uma interpretação derrogadora da competência eminentemente política das Casas 

parlamentares para decidir sobre a perda no caso de condenação criminal transitada em 

julgado208, nem mesmo por aplicação do art. 92, inciso I, do Código Penal209, como acabou 

sendo feito pela maioria formada no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento 

da Ação Penal nº 470. Aliás, exatamente acerca desse ponto, alertou em seu voto o Ministro 

Ricardo Lewandowski sobre o perigo da realização de uma interpretação da Constituição em 

conformidade com a lei infraconstitucional, e não desta em conformidade com aquela: 

 

(...) assinalo que a hipótese de perda do mandato eletivo, decorrente de 

condenação criminal transitada em julgado, também encontra respaldo na 

legislação infraconstitucional, ou seja, no art. 92, I, a e b, do Estatuto Repressivo, 

o qual, no entanto, por óbvio, deve ser interpretado em harmonia com o que dispõe 

a Carta Magna, e não o contrário.  

Gomes Canotilho, nesse sentido, chama a atenção para o verdadeiro 

contrassenso lógico e jurídico de interpretar-se a Constituição segundo a lei 

ordinária, porquanto se incorreria em evidente inconstitucionalidade1, 

reverberando, nesse aspecto, a advertência de juristas alemães que repudiam essa 

exegese, que subverte a hierarquia normativa, à qual denominam de 

gesetzeskonformen Verfassungsinterpretation.210 

 

Fica claro, assim, que a modificação da lógica de que o juiz criminal não tem 

competência para decretar a perda de mandato de parlamentar depende de alteração do texto 

constitucional. Tal alteração é certamente recomendável, tendo em vista a necessidade de se 

conciliar a previsão do art. 55, inciso VI, da Constituição Federal com a perda vinculada do 

mandato em caso de suspensão de direitos políticos por improbidade administrativa. Deve-

se levar em conta, porém, que o cometimento de crime não significa, por si só, um absoluto 

impedimento moral de que o condenado exerça cargo representativo – basta pensar, por 

                                                      
doutrina e a jurisprudência. No campo da Lei nº 8.429/92, onde não se cogita de aplicação de sanção penal, a 

mesma solução se aplica: ‘Praticando tais autoridades atos caracterizadores de improbidade, a competência 

para o seu processo e julgamento será dos magistrados de primeiro grau, juízes naturais de tais causas’, se 

orientando neste sentido o STF (...) e o STJ.” (ALVES e GARCIA, 2008, págs. 653-654, grifos no original) 
208 Em sentido contrário, AMARAL JÚNIOR defende que “melhor seria que o Supremo Tribunal Federal 

pacificasse o próprio entendimento sobre o assunto, afirmando o automatismo entre a condenação criminal 

transitada em julgado e a perda do mandato parlamentar” (AMARAL JÚNIOR, 2015, p.14). Entendemos, 

porém, que a automaticidade entre a condenação criminal com trâmite em julgado e a perda do mandato 

parlamentar não é possível sem alteração do texto constitucional. 
209 Art. 92, Código Penal – “São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato 

eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes 

praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada 

pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.” 
210 Trecho do voto do Min. Ricardo Lewandowski na AP 470, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2012.  
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exemplo, nos crimes culposos ou nos de menor potencial ofensivo. Nesses casos de menor 

gravidade, não há nada que contraindique que a perda de mandato seja apreciada por meio 

de um juízo de oportunidade e conveniência, que leve em consideração também as opiniões 

do eleitorado. 

Por essa razão, não consideramos que uma alteração constitucional destinada 

simplesmente a incluir a hipótese do art. 55, inciso VI, da Constituição Federal dentro os 

casos em que a Casa respectiva tem competência para declarar a perda do mandato seja a 

melhor solução. É mister que se faça uma categorização de crimes que indiquem uma 

reprovabilidade moral tal do parlamentar que recomende seu afastamento do exercício da 

função eletiva. A propósito, há uma Proposta de Emenda Constitucional211 em tramitação 

no Congresso Nacional que, em linhas gerais, segue essa linha de raciocínio, propondo que 

a perda do mandato parlamentar possa ser declarada de ofício pela Mesa da Casa respectiva 

quando a decisão criminal tenha por efeito a perda do cargo, função pública ou mandato 

eletivo, nos casos previstos em lei (o que remete novamente ao art. 92, inciso I, do Código 

Penal).  

Essa Proposta de Emenda Constitucional, se aprovada, já representará um avanço 

no tratamento constitucional do tema, trazendo maior consistência interna para a sistemática 

de perda de mandato parlamentar. Porém, ao invés da remissão aos crimes em que o Código 

Penal permite a decretação da perda do cargo público – disposição que não tem uma 

preocupação específica com a questão da representação política –, afigura-se mais adequada 

uma analogia com os crimes para os quais o legislador cominou a sanção de inelegibilidade, 

o que foi resultado de uma deliberação em torno exatamente do problema da moralidade 

para o exercício do cargo eletivo (art. 14, §9º, CRFB).  

Em conclusão, nossa proposta neste item é a alteração da previsão do §3º do art. 55 

da Constituição Federal para fazer incluir, dentre aqueles casos em que a manifestação da 

Casa respectiva é vinculada à aferição de um fato objetivo, a condenação do parlamentar por 

sentença criminal transitada em julgada pelos crimes que hoje configuram causa de 

inelegibilidade (art. 1º, inciso I, alínea “e”, Lei Complementar nº 64/90), a saber, os crimes 

dolosos: contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio 

público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os 

previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente e a saúde pública; eleitorais, 

para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de abuso de autoridade, nos casos em 

                                                      
211 Trata-se da PEC nº 313-A de 2013, originada no Senado Federal, onde já foi aprovada em dois turnos, e 

que agora tramita na Câmara dos Deputados, já  contando com parecer favorável da Comissão Especial.  
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que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; 

de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráfico de entorpecentes e drogas 

afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga à de escravo; 

contra a vida e a dignidade sexual; e praticados por organização criminosa, quadrilha ou 

bando. 

No caso de a condenação criminal referir-se a crimes não constantes desse rol, deve 

permanecer irretocada a sistemática que permite uma apreciação política da Casa respectiva.  

 

4.5.2.2. Alterações no procedimento de quebra de decoro parlamentar: ampliação das 

hipóteses de cabimento e da possibilidade de participação popular 

 

No modelo de perda de mandato parlamentar hoje vigente, o procedimento 

destinado a apurar a quebra de decoro, conforme previsto no art. 55, inciso II, da 

Constituição Federal, é o meio por excelência de responsabilização política de 

parlamentares. É nesse procedimento que os pares do parlamentar representado têm a maior 

liberdade para apreciar as condutas questionadas, podendo levar em consideração de forma 

ampla os critérios de conveniência e oportunidade que são típicos dos juízos de natureza 

política. Some-se a isso o caráter relativamente genérico das condutas descritas como 

configuradoras de quebra de decoro parlamentar nos Códigos de Ética e Decoro Parlamentar 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o que permite uma maior subjetividade no 

enquadramento dos fatos à hipótese normativa. 

Mas, ainda que não estejamos tratando de um procedimento com a rígida 

formatação do processo judicial, vários elementos relativizam o caráter político dessa 

hipótese de responsabilização, que, como já mencionado acima em 4.2, é um exemplo 

característico do que HIRSCHL chamou de “juridificação das relações sociais” (HIRSCHL, 

2009). O principal revelador da juridificação desse procedimento é a existência de um juízo 

prévio de justa causa antes da instauração do processo disciplinar, em que podem entrar em 

cena inclusive as Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania de cada uma das Casas 

parlamentares. Por meio desse juízo de justa causa, podem ficar excluídas da apuração 

condutas que, embora indiquem a incapacidade do parlamentar de representar 

adequadamente os interesses de seus eleitores, não possam ser subsumidas aos tipos pré-

estabelecidos pela Constituição Federal e pelos Códigos de Ética e Decoro Parlamentar 

respectivos.  
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Sob o risco de tornarmo-nos repetitivos, ressalte-se que as condutas hoje 

qualificadas como incompatíveis com o decoro parlamentar são aquelas que de algum modo 

firam a dignidade, honorabilidade e respeitabilidade do Parlamento, não havendo previsão 

alguma de que o parlamentar possa ser responsabilizado nesse procedimento em razão de ter 

abandonado a plataforma que apresentou aos seus eleitores durante a campanha, manifestado 

por meio de palavras ou ações um posicionamento que atraia a insatisfação dos 

representados ou, enfim, de alguma outra forma gerado no seio do eleitorado a opinião de 

que ele já não merece a confiança que lhe fora depositada. Ou seja, nem mesmo dentre as 

hipóteses de quebra de decoro parlamentar, que seria o procedimento mais propício para 

refletir as pressões políticas vindas do povo, existe qualquer possibilidade de canalizar a 

vontade dos eleitores no curso dos mandatos, o que representa um desestímulo à sua 

participação no debate sobre os assuntos da agenda política.  

Some-se a isso o fato de que a possibilidade de participação popular nos 

procedimentos de quebra de decoro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é ainda 

muito restrita. Existem, é verdade, previsões nos Códigos de Ética e Decoro Parlamentar de 

que o procedimento pode ser deflagrado por iniciativa de cidadão; mas, uma vez instaurado 

o procedimento disciplinar, encerrada está sua participação. Tamanha é a desconfiança da 

“intrusão” do eleitor nesse procedimento que o Código de Ética e Decoro Parlamentar do 

Senado Federal chega a prever todo um procedimento prévio de análise de viabilidade da 

denúncia antes do início propriamente dito do processo disciplinar. Ademais, a deflagração 

do procedimento por iniciativa popular não está contemplada na Constituição Federal, de 

modo que poderia ser extinta por simples reforma dos códigos de ética. 

Consideramos, assim, ser necessária uma ampla reforma do procedimento de 

quebra de decoro parlamentar, uma reforma que, mais do que alterar um ou outro ponto 

relativo à tramitação do processo disciplinar, altere a própria concepção sobre o significado 

dessa hipótese de responsabilização, para que ela possa abranger as questões políticas que, 

aos olhos do eleitorado, tenham gravidade suficiente para justificar a cassação do mandato. 

A reforma proposta apoia-se em dois eixos: (i) alargamento das hipóteses de cabimento do 

procedimento de quebra de decoro e (ii) aumento das possibilidades de participação popular. 

Quanto ao eixo das hipóteses de cabimento, a primeira sugestão já foi antecipada 

acima, no item 4.5.1.4. Nos casos em que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral não 

pudesse ter por consequência a cassação do diploma – que, para retomar, seriam os casos de 

configuração de conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais e 

irregularidades na arrecadação ou gastos de recursos de campanha, salvo se a irregularidade 
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também configurasse abuso de poder econômico e a ação fosse proposta no prazo de quinze 

dias a contar da diplomação –, a decisão sobre a perda do mandato ficaria a cargo da Casa 

respectiva, por meio exatamente do procedimento de quebra de decoro. Essa hipótese 

poderia ser incluída via alteração dos Códigos de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, mas dependeria de alteração prévia nos dispositivos 

pertinentes da Lei nº 9.504/97.  

A segunda hipótese de cabimento a ser acrescida dependeria de alteração 

constitucional, por representar uma modificação mais profunda na natureza desse 

procedimento. A sugestão é de que seja incluída no art. 55 da Constituição Federal a 

possibilidade de que um número mínimo de eleitores (a ser especificado a seguir) requeira, 

diretamente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal, a abertura de procedimento de quebra de decoro em face do deputado ou 

senador que tenha desviado gravemente do projeto ideológico apresentado na campanha 

eleitoral. A formulação da hipótese é propositadamente aberta, justamente para permitir uma 

maior permeabilidade em face de apreciações de ordem política, a serem feitas única e 

exclusivamente pelo eleitor. Esse novo caso de cabimento do procedimento de quebra de 

decoro, diversamente dos demais, não poderia ser instaurado por provocação da Mesa ou de 

partido político. Ademais, na apreciação da admissibilidade do requerimento, não seria feito 

juízo de justa causa, mas unicamente a verificação da validade das assinaturas dos eleitores, 

à semelhança do que ocorre com o projeto de lei de iniciativa popular.  

No que toca ao segundo eixo, a reforma imaginada possibilitaria a participação 

popular em três momento: na deflagração do procedimento de quebra de decoro parlamentar, 

durante a tramitação do processo e, por fim, em seu encerramento. Quanto à deflagração, o 

requerimento para instauração do processo de quebra de decoro em razão do desvio do 

projeto ideológico do deputado ou senador necessitaria do apoio de eleitores 

correspondentes a 1% (um por cento) do eleitorado do Estado pelo qual o representante se 

elegeu, critério semelhante ao já adotado pela Constituição Federal em seu art. 61, §2º. Já 

nos casos em que a conduta do parlamentar pudesse ser enquadrada em qualquer das outras 

hipóteses previstas na Constituição Federal ou nos Códigos de Ética e Decoro Parlamentar 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a representação poderia ser apresentada por 

qualquer cidadão, como já acontece hoje, necessitando apenas que essa previsão seja 

incluída no texto constitucional.  

Durante o trâmite do procedimento, para estimular o envolvimento da sociedade 

civil nos assuntos relativos à qualidade da representação política, deveria ser possibilitada a 
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realização de audiências públicas, o que permitiria aos pares do parlamentar representado 

ouvir diretamente do eleitorado quais são suas considerações e seu julgamento a respeito da 

conduta praticada. As audiências públicas já são amplamente utilizadas nas comissões 

parlamentares, havendo previsão e regulamentação dessa figura em ambos os regimentos 

internos (arts. 255 a 258, RICD, e arts. 95 a 95, RISF), de modo que a introdução desse modo 

de participação popular também nos procedimentos de quebra de decoro parlamentar não 

seria de grande dificuldade, podendo ser feito por simples alteração dos Códigos de Ética e 

Decoro Parlamentar. O momento mais adequado para a manifestação da sociedade civil seria 

após a finalização da fase instrutória e antes da prolação de parecer pelo Relator do processo 

no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.  

Por fim, a maior inovação estaria na introdução de uma possibilidade de 

participação popular ao final do procedimento, que seria cabível apenas na hipótese de o 

plenário da Casa respectiva ter decidido pela manutenção do mandato. Nesse caso, estando 

os representados insatisfeitos com a solução dada pelos pares do parlamentar em questão, 

poder-se-ia estabelecer um prazo razoável (por exemplo, sessenta dias a contar da votação 

em plenário) para que um número mínimo de eleitores do Estado pelo qual o parlamentar se 

elegeu apresente requerimento exigindo que a questão da perda ou manutenção do mandato 

seja levada à apreciação popular direta, de forma semelhante a um recall.  

O número mínimo de apoiadores exigido para esse requerimento seria maior do que 

para a deflagração do procedimento na hipótese comentada acima (podemos imaginar algo 

como cinco por cento do eleitorado do Estado), de modo a não vulgarizar a realização dessa 

consulta popular, que deveria manter um caráter de excepcionalidade. A consulta seria então 

convocada pelo Congresso Nacional (a quem caberia unicamente realizar o controle da 

validade das assinaturas), de forma análoga à sua competência para autorizar referendo e 

convocar plebiscito (art. 49, inciso XV, CRFB). Participariam da consulta popular somente 

os eleitores do Estado onde concorreu o parlamentar, já que foi essa parcela do eleitorado 

nacional que o elegeu. Enfim, realizada a consulta, o parlamentar perderia o mandato caso 

assim fosse decidido pela maioria dos votos válidos.  

Essa solução nos parece adequada para reforçar o caráter político do procedimento 

de quebra de decoro parlamentar e estimular tanto o envolvimento dos representados nos 

temas relativos à atividade legislativa e parlamentar em geral, quanto a responsividade dos 

representantes perante o eleitorado, que teriam que se preocupar de maneira redobrada com 

as opiniões correntes entre os eleitores e com as suas principais necessidades. A proposta 

atribui um novo significado para o conceito de decoro, que deixaria de ser unicamente o 
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desrespeito à dignidade da Casa parlamentar e passaria a ser também o desrespeito direto ao 

eleitor, que, quando elege um candidato, elege também uma ideologia política e um 

programa dela decorrente.  

Para que haja essa mudança, os dois eixos propostos são essenciais, em razão de 

sua complementariedade. De um lado, não basta que haja participação popular se as 

hipóteses de cabimento do processo contemplarem unicamente o aspecto republicano de 

moralidade para o exercício da função pública, sem preocupação com o aspecto democrático 

de atendimento aos anseios populares; de outro lado, de nada adianta a previsão de uma 

“infração política” se não puderem opinar aqueles que são os maiores juízes de suas próprias 

necessidades. A solução imaginada é interessante exatamente por possibilitar que haja essa 

participação em diferentes momentos do processo (no início, por meio da apresentação de 

requerimento para instauração do processo disciplinar; durante seu curso, por meio das 

audiências públicas; e ao final, por meio da contestação ao resultado atingido pela Casa), 

mas sem torná-la uma condição sine qua non para que exista o procedimento de quebra de 

decoro, que poderia continuar sendo normalmente utilizado pelos partidos políticos e pelos 

próprios parlamentares.  

Dir-se-á que a introdução de uma hipótese de cabimento do processo de quebra de 

decoro parlamentar em razão de “grave desvio do projeto ideológico” seria problemática por 

ser muito genérica e dar lugar a eventuais abusos, ou ainda que as campanhas eleitorais para 

ocupação de cadeiras no Congresso Nacional, embora haja uma tendência a serem cada vez 

mais realizadas em torno de propostas concretas para grupos específicos (como visto em 

1.2.2, supra), ainda possuem um forte caráter personalista, o que tornaria impraticável a 

tarefa de verificar a ocorrência ou não de desvio ideológico durante o mandato.  

Quanto à primeira crítica, de fato a cláusula é bastante genérica, o que decorre da 

própria natureza da hipótese de responsabilização que seria criada com uma disposição desse 

tipo. A tentativa de enclausurar fenômenos políticos em conceitos jurídicos com o objetivo 

de controlá-los – além de ser típica de um raciocínio liberal que pretende, antes de tudo, 

diminuir ao máximo o campo da política da vida humana – está fadada ao insucesso, pois a 

complexidade da vida em comunidade é muito maior do que a possibilidade de sua captura 

e previsão (ou pré-visão) por meio de conceitos gerais e abstratos. O risco de abuso, cuja 

existência não se nega, seria mitigado pela exigência de um número mínimo de eleitores 

para apresentação do requerimento de abertura do processo e também pela possibilidade de 

ampla defesa do parlamentar e amplo debate durante o curso do procedimento. A 

persistência de uma margem de insegurança talvez seja a contraface inescapável da maior 
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abertura aos elementos de ordem política e, de resto, ela não está totalmente ausente no 

sistema que temos hoje, em que se admite a representação contra parlamentar que tenha 

praticado “irregularidades graves no desempenho do mandato” (art. 4º, inciso VI, CEDP da 

Câmara dos Deputados e art. 5º, inciso III, CEDP do Senado Federal). 

Quanto à segunda crítica, a inexistência de uma prática consolidada de apresentação 

de projetos concretos ao eleitorado nas campanhas eleitorais para o Congresso Nacional não 

pode ser tida como um impeditivo para a introdução de um mecanismo como o que aqui se 

sugere, pois a realização de campanhas focadas em atributos pessoais dos candidatos ou 

despreocupadas com os assuntos mais relevantes da agenda política é ela mesma uma 

patologia que merece ser trabalhada. O ciclo vicioso pelo qual os candidatos não trabalham 

com nenhum projeto político durante a campanha eleitoral e os eleitores, por sua vez, não 

podem cobrar a realização de um projeto durante o mandato (visto que ele sequer lhes foi 

apresentado) poderia ser interrompido com a previsão de um instrumento apto a canalizar a 

vontade do eleitorado nesse período. Isso poderia estimular os candidatos a transmitirem de 

uma forma mais direta e transparente as suas ideias e propostas aos eleitores. Afinal, se é 

verdade que os costumes constroem as instituições, também é verdade que as instituições 

podem influenciar os costumes. 

Outro tipo de crítica que poderia ser levantada diria respeito não à nova hipótese de 

cabimento do processo de quebra de decoro parlamentar, mas à transferência da decisão final 

aos representados, por meio de um mecanismo semelhante ao que já foi rejeitado nas grandes 

democracias contemporâneas – o recall212. Essa crítica se fundamenta na rejeição do 

mandato imperativo e na ideia de que o representante deve ser livre para votar em cada 

matéria conforme sua convicção pessoal, sem a preocupação de que o voto dado em um ou 

outro sentido possa sujeitá-lo à perda do mandato.  

O significado e o contexto em que surgiu a noção de mandato imperativo já foram 

abordados no primeiro capítulo deste trabalho. Realmente, a possibilidade de que a perda de 

mandato seja decidida pelos eleitores antes de terminado o período normal de sua duração 

representa uma importante relativização da ideia liberal de mandato representativo, mas nem 

                                                      
212 Segundo relata CALIMAN (2005b), o instrumento do recall foi previsto nas primeiras Constituições dos 

Estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo que nesses dois últimos Estados chegou a 

ser regulamentado por legislação infraconstitucional. Entretanto, o instrumento nunca chegou a ser utilizado, 

o que, segundo o autor, poderia se explicar “pelo bom desempenho do mandato dos parlamentares; ou, 

sobretudo, pelas dificuldades no recolhimento do número de assinaturas dos eleitores, mercê da precariedade 

dos meios de comunicação, à época, e também do domínio do coronelismo na esfera política.” (CALIMAN, 

2005b, p. 201). O mesmo relato acerca da inutilização do recall nos Estados em que o instituto chegou a ser 

regulamentado é feito por REIS (2006). 
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por isso significa um retorno ao mandato imperativo de índole jusprivatista como o que havia 

no início da construção dos parlamentos modernos. Essas duas noções (mandato imperativo 

versus mandato representativo) não abarcam todas as nuances da representação política, 

tampouco refletem a essência do mandato, como se ele tivesse uma natureza a priori que 

pudesse ser descoberta por métodos científicos, em vez de ser um produto de determinada 

conjuntura sócio-histórico-cultural.  

São diversos, aliás, os elementos presentes em nosso sistema que indicam o 

abandono de um conceito rígido e totalmente fechado de mandato representativo, que se 

alicerça na existência de uma nação homogênea e de uma vontade política única. A própria 

adoção do sistema de representação proporcional já configura a quebra desse paradigma da 

nação homogênea, o que é o primeiro passo para o colapso do edifício do mandato 

representativo. O segundo passo foi dado quando o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo 

Tribunal Federal passaram a considerar a mudança de partido do parlamentar como uma 

causa para a perda do mandato, demonstrando a relevância atribuída à fidelidade para com 

os eleitores e as legendas213. A previsão de um mecanismo que dê ao próprio eleitorado a 

oportunidade de decidir sobre a manutenção ou não do mandato de seu representante seria 

apenas mais um elemento desse sistema, o que teria como resultado uma maior aproximação 

entre eleitores e eleitos. Seja isso ou não uma característica do que se entende como mandato 

imperativo, não é a rejeição fria e descontextualizada a um conceito datado da Idade 

Média214 que deve impedir a renovação da reflexão sobre o tema215216.  

Quanto à liberdade do representante para votar em cada matéria sujeita à 

deliberação legislativa independentemente de instruções dadas pelos eleitores, a 

possibilidade de participação dos representados no procedimento de perda de mandato não 

                                                      
213 A propósito, são pertinentes os comentários de SOUZA e VIEIRA: “(...) cabe recordar que o Supremo 

Tribunal Federal declarou a infidelidade partidária como causa de perda de mandato parlamentar (...). 

Guardadas as devidas distinções, as razões de decidir daquele julgado, ensejariam a compreensão a favor 

também da constitucionalidade da revogação de mandato pelos próprios eleitores.” (SOUZA e VIEIRA, 2014, 

p. 55) 
214 “O governo representativo é uma invenção ocidental medieval. (...) As assembleias dos Estados eram 

simplesmente apresentadas ao príncipe, diretamente ou através de mandatos imperativos das ordens sociais 

que já eram poderosas e que mantinham ou aumentavam seu poder através da representatividade.” (ARATO, 

2002, p. 85)  
215 A propósito da estreita ligação da rejeição do recall com o pensamento liberal-burguês, é esclarecedora a 

seguinte passagem de Carlos Ortega SANTIAGO: “(...) a incompatibilidade da revogação [de mandato eletivo] 

com os pressupostos essenciais da representação política encontra diversas justificações no pensamento do 

Estado Liberal, mas no fundo a opção pela proibição do recall da estrutura do governo representativo é mais 

uma decisão de caráter político e, em ocasiões, com implicações práticas pela dificuldade de articular 

procedimentos para dar efetividade à referida revogação, assim como pelos problemas que coloca para a 

própria estabilidade da instituição representativa durante a legislatura.” (SANTIAGO, 2005, p. 147, tradução 

livre) 
216 Para uma proposta de adoção do recall no sistema brasileiro, cf. ÁVILA, 2009. 
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significa a negação desse direito. Significa, sim, que o representante terá que justificar seu 

voto em termos que possam ser compreendidos e aceitos pelo eleitorado como uma opção 

política feita em seu nome e em seu benefício217. Esse dever de justificação, aliás, é um dos 

componentes essenciais da accountability, como já mencionado no item 1.3.2. É certo, dessa 

forma, que o instrumento de perda de mandato aqui imaginado não tem o condão de criar 

um dever jurídico ao representante de votar dessa ou daquela forma. Porém, também é certo 

que persiste a possibilidade de que a justificativa dada pelo representante não seja aceita pelo 

eleitorado, o que em última análise é uma consequência da premissa de que o primeiro e 

último detentor do poder político é o povo.  

Dentre as críticas correntemente feitas ao instituto do recall, a que mais nos 

sensibiliza é aquela relativa à alta instabilidade institucional permitida por um instrumento 

dessa natureza. Efetivamente, o recall pode acabar fazendo da regra (que seria a permanência 

do parlamentar na cadeira para a qual foi eleito até o término do período constitucionalmente 

prescrito) a exceção, o que viria de encontro à normalidade institucional necessária para a 

realização das atividades parlamentares cotidianas.  

Exatamente por isso é que não estamos propondo a adoção pura e simples de um 

mecanismo pelo qual os eleitores possam exigir a realização da consulta popular e decidir 

pela perda do mandato, independentemente de qualquer procedimento que propicie ao 

parlamentar se defender e apresentar suas razões. A introdução de elementos que flertam 

com a democracia direta (apresentação de requerimento para abertura do processo e 

possibilidade de votação popular ao final) em um mecanismo já conhecido e praticado nas 

Casa parlamentares (que é o processo de quebra de decoro parlamentar), bem como a 

exigência de um apoio prévio relativamente alto para que seja realizada a consulta popular, 

visa submeter as opiniões dos eleitores a um procedimento que possa depurar as razões 

inicialmente apresentadas e apaziguar os ânimos dos participantes, de modo que a perda de 

mandato não surja como mera consequência de pressões e ondas políticas passageiras. Se 

isso não é suficiente para extinguir o risco de instabilidade institucional, imagina-se que seja 

capaz de mitigá-lo significativamente. De resto, não se pode esperar encontrar na política as 

características de segurança, estabilidade e previsibilidade plenas, que são atributos 

                                                      
217 “(...) um governo representativo requer que existam mecanismos para a expressão dos desejos dos 

representados e que o governo corresponda a esses desejos, a não ser que existam boas razões para o contrário. 

Não é necessário que exista uma constante atividade de correspondência, mas deve existir uma constante 

condição de responsividade, de prontidão potencial para corresponder. Não é que um governo seja 

representativo apenas quando esteja agindo em resposta a um desejo popular expresso; um governo 

representativo é um que seja responsivo aos desejos populares quando eles existirem. Portanto, devem existir 

arranjos institucionais para a responsividade a esses desejos.” (PITKIN, 1972, p. 232-233, tradução própria) 
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necessários e desejáveis no campo do jurídico, mas que, no campo do político, podem acabar 

por aniquilar sua natureza.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho objetivou analisar o instituto da perda de mandato parlamentar, 

questão relacionada com a representação política, a democracia representativa, a 

responsabilização de detentores de mandato eletivo e o controle do poder, temas tão caros 

ao Direito Constitucional. A atualidade desses assuntos, em época de crise de 

representatividade e de grande insatisfação popular com o exercício do múnus político, 

recomenda que a discussão seja constantemente renovada e que sejam colocados em questão 

alguns dogmas arraigados em nossa cultura jurídica, os quais são produto de outro contexto 

social, político e econômico. Foi nesse ânimo que se elegeu tratar do instituto de controle do 

poder desenhado pelo art. 55 da Constituição Federal, procurando avaliar o modelo vigente 

em face de um ideal de representação política – que, se nunca poderá ser atingido, ao menos 

deverá sempre permanecer como horizonte a ser buscado.    

A primeira parte do trabalho foi dedicada ao estabelecimento de alguns 

fundamentos teóricos necessários para a evolução do argumento. Como visto, a ideia de 

representação política nem sempre foi vinculada à noção de governo para o povo e pelo 

povo, é dizer, com a noção de governo democrático. Antes de ser vista como um modo de 

efetivação da democracia em comunidades políticas de grande extensão territorial, a 

representação política foi tratada como um modo de justificar a concentração de poder em 

torno de um soberano, como na formulação do Leviatã de HOBBES, ou ainda como uma 

forma de transferir o poder político para uma classe que antes só detinha poder econômico, 

como na representação parlamentar de matriz liberal-burguesa218. Assim, a utilização de 

instituições representativas para possibilitar o autogoverno do povo em situações em que a 

democracia direta se tornou irrealizável não é uma consequência óbvia, tampouco 

necessária, do conceito de representação política. Antes, essa consequência deve ser 

                                                      
218 “A declaração [referindo-se à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789] afirmava (como 

contrário à hierarquia nobre ou absolutismo) que ‘todos os cidadãos têm o direito de colaborar na elaboração 

das leis’; mas ‘pessoalmente ou através de seus representantes’. E a assembleia representativa que ela 

vislumbrava como o órgão fundamental de governo não era necessariamente uma assembleia 

democraticamente eleita, nem o regime nela implícito pretendia eliminar os reis. Uma monarquia 

constitucional baseada em uma oligarquia possuidora de terras era mais adequada à maioria dos liberais 

burgueses do que a república democrática que poderia ter parecido uma expressão mais lógica de suas 

aspirações teóricas, embora alguns também advogassem esta causa. Mas, no geral, o burguês liberal clássico 

de 1789 (e o liberal de 1789-1848) não era um democrata mas sim um devoto do constitucionalismo, um Estado 

secular com liberdades civis e garantias para a empresa privada e um governo de contribuintes e proprietários.” 

(HOBSBAWN, 2011, p. 106-107) 
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conscientemente desejada pelos sujeitos do poder político e concretizada por ações políticas 

positivas.  

Desejar a democracia, porém, ainda não é suficiente para que se possa definir quais 

são os objetivos e avaliar a qualidade da representação política, o que depende também de 

questionamentos sobre o próprio significado da democracia e sobre a capacidade de ação 

política do povo. Assim, se a democracia for considerada simplesmente uma forma de 

controle da maioria sobre a minoria, o objetivo da representação será possibilitar a agregação 

da vontade majoritária e transformá-la em norma vinculante; as instituições representativas, 

nesse quadro, serão boas quando conseguirem atingir esse objetivo com eficiência. De outra 

parte, se a democracia for considerada uma forma de autogoverno por meio da discussão e 

deliberação políticas e da busca pelo (inatingível, mas desejável) consenso, então o objetivo 

da representação será fornecer os instrumentos para que a deliberação seja realizada de forma 

apropriada e competente; as instituições representativas, por sua vez, terão sucesso quando 

conseguirem canalizar as opiniões públicas geradas em meios informais e trazê-las para a 

arena política formal, onde poderão ser depuradas e transformadas em direito.  

Neste trabalho, a formulação de um conceito de representação política para ser 

utilizado como parâmetro na avaliação do instituto escolhido – qual seja, a perda de mandato 

parlamentar – teve como pressuposto essa segunda ideia de democracia, única que confere 

a merecida dignidade ao campo do político e que reconhece a capacidade de ação política 

positiva do povo. Assim, conceituamos a representação política como mecanismo de 

realização responsável da democracia deliberativa. Esse conceito, além de contemplar a 

democracia deliberativa, deixa claro que o componente da responsabilidade não é acidental 

à noção de representação, mas faz parte de sua essência, pois toda representação política 

irresponsável significa, ao fim e ao cabo, a modificação do detentor último do poder político, 

que deixa de ser o representado e passa a ser o representante.  

Partindo desse conceito, as instituições representativas, para que se possa falar em 

uma verdadeira representação política, devem estimular a responsividade dos representantes 

em face dos representados (primeira face da moeda da responsabilidade), de modo que 

aqueles busquem constantemente conhecer as opiniões e interesses de seus constituintes, 

dando sempre que possível respostas eficazes a esses anseios. Ademais, as instituições 

também devem favorecer a realização da accountability (segunda face da moeda da 

responsabilidade), compreendida como a exigência de que os representantes prestem contas 

de suas ações e respondam pelas consequências de seus atos, sendo o maior juiz da 

adequação de suas condutas sempre o cidadão.   
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Estabelecidos esses fundamentos teóricos, a segunda parte do trabalho empreendeu 

uma análise sistemática das hipóteses de perda de mandato parlamentar instituídas pelo art. 

55 da Constituição Federal, classificando-as em hipóteses de responsabilização política e 

hipóteses de responsabilização jurídica. Essa classificação, que nos parece mais adequada 

do que a categorização em casos de extinção e casos de cassação de mandato (SILVA, 2013, 

p. 542), permite visualizar a existência de um descompasso no modelo de responsabilização 

de parlamentares adotado entre nós, que favorece sobremaneira a punição por meio de 

processos judiciais ou judicialiformes e deixa pouco espaço para considerações de ordem 

puramente política. De fato, enquanto são bastante vastos os casos em que a perda de 

mandato parlamentar pode ser decretada por decisão judicial (basta ver, por exemplo, a 

quantidade de causas de inelegibilidade instituídas pela LC nº 64/90 ou, ainda, o 

considerável número de hipóteses de cabimento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral), 

os casos em que a responsabilização pode se fundamentar em critérios de oportunidade e 

conveniência são muito restritos e não levam em consideração a opinião dos representados.  

O resultado disso é um modelo de perda de mandato parlamentar francamente 

insuficiente para o estímulo da democracia deliberativa, posto que os cidadãos são alheados 

dos processos formais de responsabilização de seus representantes e são chamados a se 

manifestar unicamente por ocasião das eleições. No ínterim entre um pleito eleitoral e outro, 

não há incentivos institucionais para que os representantes sejam responsivos às 

necessidades dos representados, bem como não há mecanismos de accountability dos 

detentores de mandato parlamentar que tenham se desviado de promessas de campanha ou 

que simplesmente não tenham agido em interesse de seus constituintes. Some-se a isso a 

exacerbação das tentativas de introduzir padrões morais à política, seja por meio de 

legislação, seja por meio de criações jurisprudenciais, o que acaba por transpor grande parte 

das decisões políticas para as Cortes, inclusive em matéria de responsabilização de 

representantes eleitos, em detrimento da atuação dos cidadãos219.  

Tudo isso se insere em um contexto maior de judicialização da política, que abrange 

desde a transformação dos processos decisionais em procedimentos com caráter e feições 

                                                      
219 O próprio KELSEN, idealizador da jurisdição constitucional, já antevira que a introdução de princípios 

designados por termos muito abertos ou plurívocos na Constituição poderia levar a uma interpretação de seu 

texto, por parte dos juízes constitucionais,  “em total oposição com a [concepção] da maioria da população”, o 

que o autor via com grande desconfiança. “Para evitar tal deslocamento de poder – que ela [a Constituição] 

certamente não deseja e que é contra-indicado do ponto de vista político – do Parlamento para uma instância a 

ele estranha, e que pode se tornar representante de forças políticas diferentes das que se exprimem no 

Parlamento, a Constituição deve, sobretudo se criar um tribunal constitucional, abster-se desse gênero de 

fraseologia, e se quiser estabelecer princípios relativos aos conteúdos das leis, formulá-los da forma mais 

precisa possível.” (KELSEN, 2003, p. 169-170)  
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judiciais, até a transferência de decisões fundamentais do Estado para órgãos do Poder 

Judiciário. Como agravante, a judicialização de assuntos políticos vem, muitas vezes, 

acompanhada de um ativismo judicial caracterizado pela distorção e extrapolação de textos 

constitucionais e legais, que deveriam funcionar como limite para a atuação dos magistrados 

– como o que foi visto no caso da perda de mandato parlamentar por infidelidade partidária. 

Especificamente quanto ao tema deste trabalho, a atuação das Cortes em matéria eleitoral é 

tão marcante que o eleitor acaba sendo verdadeiramente tutelado ao tomar suas decisões 

políticas, como se fosse acometido de uma menoridade intelectual que o impedisse de saber 

por si mesmo quem seria a pessoa mais indicada para representar seus interesses. 

A partir da identificação desses problemas, a terceira e última parte do trabalho foi 

destinada à formulação de propostas de lege ferenda para equacionar a sistemática 

constitucional de perda de mandato parlamentar, dando maior peso para as hipóteses de 

responsabilização política, excluindo algumas hipóteses de responsabilização jurídica e 

possibilitando a participação ativa dos cidadãos nesse processo. Destacamos as seguintes 

propostas como as que maior impacto teriam no modelo hoje vigente: a restrição das 

hipóteses em que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral pode ter como consequência a 

cassação de diploma de parlamentar eleito (o que foi tratado no item 4.5.1.4) e as alterações 

no procedimento de quebra de decoro parlamentar (o que, por sua vez, foi tratado no item 

4.5.2.2).  

Na sistemática imaginada, a AIJE só poderia resultar na cassação judicial do 

diploma (e, consequentemente, do mandato) em casos equiparáveis aos previstos no §10 do 

art. 14 da Constituição Federal (abuso do poder econômico, corrupção ou fraude) e desde 

que proposta no prazo de quinze dias a contar da diplomação do parlamentar; nos demais 

casos (irregularidades na arrecadação e gastos de recursos de campanha, quando não 

configurado abuso de poder econômico, e prática de condutas vedadas aos agentes públicos 

em campanhas eleitorais), a decisão final sobre a perda de mandato seria transferida para a 

arena política, por meio de notificação à Casa Parlamentar respectiva. Já o procedimento de 

quebra de decoro parlamentar, na formulação aqui proposta, adquiriria uma feição muito 

mais voltada à realização dos interesses e opiniões dos representados, o que se daria por 

meio da inclusão de nova hipótese de cabimento (qual seja, grave desvio do projeto 

ideológico apresentado na campanha eleitoral), da possibilidade de realização de audiências 

públicas no curso do processo e, por fim, da previsão de consulta popular para referendar 

(ou não) a decisão da Casa, preenchidos determinados requisitos.   
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Essas e as demais propostas apresentadas no capítulo quarto podem ajudar a 

interromper o círculo vicioso que é característico da vida política no Brasil: quanto mais os 

cidadãos são mantidos alheios dos processos formais de tomada de decisão política, menos 

interesse possuem nos assuntos políticos em geral (já que não se sentem participantes dessa 

arena) e mais intervencionistas se tornam as Cortes, para protegê-los e tutelá-los; quanto 

mais intervencionistas as Cortes, menos os cidadãos são incentivados a tomar conhecimento 

dos acontecimentos da agenda política, pois é muito mais fácil e cômodo transferir o controle 

das condutas dos agentes políticos ao Poder Judiciário. Essa tendência, levada ao extremo, 

tem o potencial de desconstruir paulatinamente a democracia, instituindo em seu lugar uma 

espécie de aristocracia fundada em valores morais determinados por órgãos judiciais, que 

não são necessariamente compartilhados por toda a sociedade e que restringem em demasia 

a capacidade dos cidadãos de influir no futuro da comunidade política.  

Evidentemente, nenhuma das soluções aqui propostas se pretende suficiente para 

resolver a crise política em que se encontra o país, tampouco para reestabelecer a confiança 

nas instituições. Trata-se de apenas um ponto a ser incluído em uma reforma política mais 

ampla, que deve incluir uma reflexão profunda sobre o sistema eleitoral, os mecanismos de 

checks and balances, o desenho das nossas instituições políticas e o papel das Cortes, 

especialmente das Superiores, na tomada de decisões políticas fundamentais. No entanto, 

entende-se que essas propostas de redesenho dos mecanismos de perda de mandato 

parlamentar podem ser um primeiro passo de um caminho de retorno da política para o status 

de dignidade e importância na vida em comunidade que nunca deveria ter perdido. Afinal, é 

somente na política que o homem pode realizar plenamente sua autonomia e é somente por 

meio do autogoverno que ele pode ser verdadeiramente livre.  
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