
PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS 

A REELEIÇÃO NO PRESIDENCIALISMO BRASILEIRO 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Professor Associado José Levi Mello do Amaral Júnior 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 

2019  



PEDRO PAES DE ANDRADE BANHOS 

A REELEIÇÃO NO PRESIDENCIALISMO BRASILEIRO 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do 

Programa de Pós-Graduação em Direito, da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título de 

Mestre em Direito, na área de concentração Direito 

do Estado, sob orientação do Professor Associado 

José Levi Mello do Amaral Júnior. 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 

2019  



AGRADECIMENTOS 

A imprevisibilidade da vida vem me mostrando que, ao longo de cada caminhada, 

surgem desafios que tornam essa trajetória ainda mais estimulante.  

No mestrado, não foi diferente.  

Impossível descrever em palavras o que vivi durante esses quase três anos. Todavia, 

reconheço: nessa experiência, mudei. Novos aprendizados, novas amizades, um novo eu.  

Por isso, prevalece, acima de tudo, o sentimento de gratidão a todos aqueles que, de 

algum modo, compartilharam – ontem e hoje, longe ou perto – essa missão ao meu lado.  

Entretanto, como toda missão, não atingimos nossos objetivos sozinhos.  

Ciente disso, agradeço, primeiro, aos meus pais, Isabel Paes de Andrade Banhos e 

Sérgio Silveira Banhos, meus guias – e meu porto seguro – nessa incerta e aventurosa viagem 

que é a vida. Obrigado por estarem sempre ao meu lado. 

Agradeço também ao meu querido irmão, Tiago Paes de Andrade Banhos. Irmão 

mais novo que, por vezes, considero como irmão mais velho. Meu melhor amigo, meu braço 

direito. Muito obrigado pela parceria e amizade. 

De igual modo, merecem meus sinceros agradecimentos as seguintes pessoas que 

participaram – e continuam presentes – nessa jornada acadêmica. 

Um agradecimento especial ao meu orientador, Professor José Levi Mello do Amaral 

Júnior, por ter me acolhido, me incentivado e, sobretudo, por continuar me ensinando, tanto 

na esfera pessoal, quanto na acadêmica e profissional. Muito obrigado pela atenção, 

paciência e memoráveis lições ao longo desse árduo processo, que se tornou, ao seu lado, 

gratificante e prazeroso. Estendo esse agradecimento à sua querida família, Ana Paula 

Zavarize Carvalhal e seus filhos, Lucas e Francisco. Espero que, algum dia, possa retribuir 

o que vocês me proporcionaram. Muito obrigado! 

Ao meu Professor de sempre, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, muito obrigado pela 

amizade, pelos ensinamentos e pelo contínuo e generoso apoio nos rumos da minha vida 

pessoal, profissional e acadêmica. Dedico esse agradecimento à sua admirável família, em 

nome de sua esposa, Ludmila Lavocat Galvão Vieira de Carvalho, colega da Faculdade de 

Direito da USP e que muito me auxiliou nesse desafio do mestrado.  

Agradeço também ao Professor Carlos Bastide Horbach. Antes do mestrado já 

admirava seus escritos. Quando lhe conheci, como Professor e pessoa, a admiração se 

completou. Obrigado pelas orientações e pela sincera receptividade. 



Muito obrigado aos amigos, Sérgio Antônio Ferreira Victor e André Macedo de 

Oliveira. Sem o apoio de vocês dificilmente teria conseguido obter sucesso, antes e durante, 

o mestrado. Obrigado por acreditarem em mim. Jamais esquecerei como cada um de vocês 

me ajudou e me orientou nesse caminho. 

Um afetuoso agradecimento ao Ministro João Otávio de Noronha e aos colegas de 

seu gabinete. Agradeço a oportunidade de integrar sua equipe. Raro é o ambiente profissional 

em que se consegue unir pessoas com qualidade, eficiência e, acima de tudo, que propagam 

o bem. É indescritível o aprendizado, diário, durante o período da sua primorosa gestão na 

Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Sua coragem, habilidade e maestria, 

profissional e pessoal, me inspiram e vão me guiar nos desafios da vida.  

Ao Ministro Sebastião Alves dos Reis Júnior, Anna Maria Trindade dos Reis e sua 

querida família, muito obrigado. A generosidade de vocês é cativante. Que nossa amizade 

se fortaleça cada vez mais. Obrigado pelas atenciosas conversas e orientações profissionais.  

Agradeço também ao Ricardo Knoepfelmacher e sua linda família, à Júlia e à Bárbara 

Costa Pinto. Muito obrigado pelo acolhimento, carinhoso e especial, durante minha estada 

em São Paulo. Conviver ao lado de vocês me enriqueceu como pessoa. Por isso, serei 

eternamente grato. 

Aos amigos e amigas que conheci ao longo dessa trajetória, a todos vocês, meu muito 

obrigado! 

  



 

Aos meus amados pais, Isabel e Sérgio. 

  



RESUMO 

Pedro Paes de Andrade Banhos. A reeleição no presidencialismo brasileiro. 23/08/2019. 

157 fls. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

23/08/2019. 

A reeleição presidencial no Brasil é tema da atualidade. As experiências da reeleição para o 

cargo de chefia do Poder Executivo Federal durante os governos de Fernando Henrique 

Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff possibilitam uma análise do 

desempenho do instituto no presidencialismo brasileiro. Daí exsurge a motivação da presente 

pesquisa: investigar quais os efeitos da introdução da reeleição presidencial no Brasil. Para 

se chegar ao objeto principal do estudo, será examinado o desenvolvimento da reeleição no 

presidencialismo norte-americano e de alguns países latino-americanos para, em seguida, 

adentrar no contexto brasileiro. Nessa abordagem, buscar-se-á apresentar, sob a óptica da 

reeleição presidencial no Brasil, as discussões – de ontem e de hoje – referentes ao 

aprimoramento da democracia e ao aperfeiçoamento do desenho institucional brasileiro. Isso 

tudo com o objetivo de responder ao seguinte questionamento: a reeleição presidencial é 

fator de potencialização de vícios do presidencialismo brasileiro? 

Palavras-chave: Reeleição. Duração do mandato. Chefe do Poder Executivo Federal. 

Presidencialismo brasileiro. Coalizão.  

  



ABSTRACT 

Pedro Paes de Andrade Banhos. The re-election in Brazilian presidentialism. 23/08/2019. 

157 p. Master – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo. 23/08/2019. 

The presidential re-election in Brazil is a current issue. The experiences of re-election to the 

post of Chief Executive Officer during Fernando Henrique Cardoso’s, Luiz Inácio Lula da 

Silva’s, Dilma Vana Rousseff’s governments enable an analysis of the performance of the 

re-election in Brazilian presidentialism. The motivation of this research arises therefrom, 

which is the investigation of what are the effects of introducing re-election in Brazil. So as 

to reach the main object of the study, it will be examined the development of re-election 

within the scope of North-American presidentialism as well as that of some Latin-American 

countries in order to analyze Brazilian context subsequently. Under this approach, former 

and current discussions will be presented – from the perspective of presidential re-election 

in Brazil – regarding the improvement of Brazilian democracy as well as its institutional 

model. Having said that, the research aims to answer the following question: is presidential 

re-election a factor that strengthens vices of Brazilian presidentialism? 

Keywords: Re-election. Term of office. Chief Executive Officer. Brazilian presidentialism. 

Coalition. 
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INTRODUÇÃO 

O tema da reeleição no presidencialismo norte-americano, latino-americano e 

brasileiro tem propiciado, ao longo da história constitucional, instigantes debates, nos quais 

– de forma pendular – oscilam entre aqueles que, ao examinarem seus reflexos em diferentes 

contextos político-eleitorais, criticam e defendem o instituto.  

Ao lado disso, os desafios da contemporaneidade têm demonstrado que as 

instituições políticas, de maneira global, estão em constante transformação e suas balizas 

vêm sendo recorrentemente testadas. Continuísmos confundidos com continuidade de 

líderes na chefia do Poder Executivo, excessivas personalizações do poder, populismos e 

exercícios ilimitados do poder são fenômenos que merecem detida atenção nos tempos 

atuais. 

Partindo dessa premissa, o presente estudo seguirá um itinerário que se inicia com a 

análise do continuísmo e da continuidade relacionados à duração do mandato e à reeleição 

do Chefe do Poder Executivo em sistemas presidencialistas, tendo em vista a importância, 

em contextos democráticos, da periodicidade dos mandatos eletivos. 

Assim, no primeiro capítulo, pretende-se demonstrar o quanto é desafiadora a 

definição de limites à duração do mandato e à reeleição presidencial, na medida em que, na 

tênue interação entre o tempo da política e o tempo para concretização das expectativas da 

sociedade, faz-se necessária a ponderação entre o tempo razoável para a execução dos 

projetos pretendidos pelo governante e a preservação da alternância, a fim de se evitar a 

perpetuação de um mesmo indivíduo no poder. 

Após essa breve aproximação, ainda no primeiro capítulo, será investigado o 

desenvolvimento do instituto da reeleição presidencial nos Estados Unidos e em alguns 

países da América Latina, especificamente Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, 

Equador, Honduras, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.  

Na linha de investigação proposta, o exame do desenvolvimento e da aplicação do 

instituto da reeleição nos sistemas presidencialistas norte-americano e latino-americano – 

marcados por suas diferenças históricas e culturais – visa reacender discussões e reflexões 

sobre a introdução da reeleição presidencial no Brasil. Objetiva-se, assim, aferir os efeitos 

da reeleição presidencial nessas distintas realidades sociopolíticas e verificar se os países 

examinados inspiraram – ou melhor, se ainda influenciam – o desenho institucional 

brasileiro. 
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No segundo capítulo, o estudo passará ao exame da reeleição presidencial no Brasil, 

buscando, sob um prisma histórico-constitucional, evidenciar que, desde a primeira 

Constituição republicana, a tradição constitucional brasileira direcionava-se para a vedação 

absoluta da reeleição presidencial.  

Para tanto, será realizada uma minuciosa análise sobre como a reeleição e a duração 

do mandato presidencial foram previstos nos textos constitucionais de 1891 a 1988, 

verticalizando o estudo em dois períodos específicos: antecedentes da Constituição de 1891 

e da Constituição de 1988. 

Em seguida, será averiguada a Proposta de Emenda Constitucional n. 1/1995, que 

retomou o debate sobre a reeleição presidencial e que deu origem à Emenda 

Constitucional n. 16/1997, com o registro de relevantes pronunciamentos realizados em 

audiências públicas na Câmara dos Deputados, a fim de demonstrar como o tema da 

reeleição do Chefe do Poder Executivo Federal foi enfrentado pelas posições favoráveis e 

contrárias ao instituto naquele período histórico.  

Ainda no segundo capítulo, será analisada a Emenda Constitucional n. 16/1997, que 

introduziu, de forma inédita, a reeleição para o cargo de Presidente da República, em 

contrariedade à tradição da vedação absoluta da reeleição, presente ao longo da história 

constitucional brasileira desde a primeira república. 

Nessa abordagem, pretende-se expor que a interpretação da referida Emenda 

Constitucional gerou controvérsias, que foram suscitadas perante os Poderes Judiciário e 

Legislativo, sendo alvos desse estudo: i) a desincompatibilização dos Chefes do Poder 

Executivo em exercício para a disputa da reeleição para o mesmo cargo; ii) a elegibilidade 

dos Vices; e iii) propostas de emenda constitucional ainda em trâmite em ambas as Casas do 

Congresso Nacional, que visam o retorno da tradição da irrelegibilidade ou o 

aperfeiçoamento do instituto da reeleição. 

Assim, ao fim desse capítulo, será possível identificar que, mesmo não sendo 

novidade o debate acerca do instituto da reeleição presidencial, o tema continua presente nas 

discussões contemporâneas relativas ao aprimoramento da democracia e ao aperfeiçoamento 

do desenho institucional brasileiro. 

No terceiro capítulo, serão examinados os efeitos da reeleição presidencial no 

presidencialismo brasileiro.  

No início desse capítulo, pretende-se abordar o sensível diálogo entre os princípios 

da oposição e da alternância no poder nas democracias contemporâneas para, em seguida, 

conectar essas aproximações ao presidencialismo brasileiro.  
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Conforme será demonstrado, o denominado Presidencialismo de Coalizão brasileiro, 

na experiência pós-Constituição de 1988, vem manifestando vícios.  

Nesse prisma, o estudo se voltará ao exame das vicissitudes decorrentes do 

Presidencialismo de Coalizão brasileiro para avaliar o quanto elas afetam a relação entre os 

Poderes Executivo e Legislativo, especialmente no tocante à governabilidade e à 

funcionalidade do sistema político. Em seguida, será verificada a interação desse sistema 

político aqui desempenhado com a reeleição presidencial até então experimentada. 

Nessa investigação, espera-se identificar – com as experiências dos então Presidentes 

Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, que 

alcançaram a reeleição ao cargo de chefia do Poder Executivo Federal – pontos de 

convergência e/ou divergência, de modo a averiguar se o instituto da reeleição do Chefe do 

Poder Executivo Federal potencializa, ou não, as vicissitudes manifestadas no 

Presidencialismo de Coalizão brasileiro. 

Na conclusão, em vista do inesgotável enfrentamento entre favoráveis e contrários à 

reeleição presidencial e reconhecendo que houve avanços e retrocessos nesses mais de vinte 

anos da adoção da reeleição do Chefe do Poder Executivo Federal no Brasil, busca-se, como 

finalidade desta pesquisa, desvendar a seguinte questão: a reeleição presidencial é fator de 

potencialização de vícios do presidencialismo brasileiro? 
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1 O INSTITUTO DA REELEIÇÃO PRESIDENCIAL 

1.1 A reeleição e a duração do mandato presidencial: entre o continuísmo e a 

continuidade 

Ao longo da história, é possível constatar, nos mais variados contextos sociopolíticos, 

o dilema do enigmático equilíbrio entre o tempo da política e o tempo para a concretização 

das expectativas da sociedade. 

Invariavelmente, na contemporaneidade, esse impasse permanece. Juan J. Linz, à 

vista disso, assevera que, “no presidencialismo, o tempo se torna uma dimensão muito 

importante na política”.1 

Nessa mesma perspectiva, Dieter Nohlen aborda a intricada relação entre tempo-

política-economia, argumentando que: 

(...) um período eleitoral parece muito curto para realizar políticas 

econômicas e sociais com resultados visíveis. (...) Os problemas da não-

correspondência entre tempos econômicos e tempos políticos são 

agravados.2  

De fato, na perspectiva das novas democracias presidencialistas, é extremamente 

complexo delimitar a duração do mandato dos Chefes do Poder Executivo, na medida em 

que se faz necessária a ponderação entre o tempo razoável para a execução dos projetos 

pretendidos pelo governante e a preservação da alternância, ou melhor, da vedação da 

perpetuação de um mesmo líder político no poder.3  

  

                                                           
1 Tradução livre. LINZ, Juan J. The perils of presidentialism. Journal of Democracy, v. 1, n. 1, p. 51-69, 

winter 1990. p. 67-68. 
2 Tradução livre. NOHLEN, Dieter. La reelección. In: NOHLEN Dieter; ZOVATO, Daniel; OROZCO, Jesús; 

THOMPSON, José. (Comp.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina 2. ed. México: 

Fondo de Cultura Económica; San José Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007. p. 

291-929. 
3 Juan J. Linz explica que “a duração do mandato presidencial torna-se um fator crucial nos cálculos de todos 

os atores políticos, um fato que (como veremos) está repleto de consequências importantes”. Tradução livre. 

LINZ, Juan J. The perils of presidentialism. Journal of Democracy, v. 1, n. 1, p. 51-69, winter 1990. p. 54. 

Juan J. Linz também destaca: “um interessante paradoxo nos sistemas parlamentaristas é que a possibilidade 

de uma pessoa ocupar o cargo de primeiro-ministro durante um período prolongado de tempo, através de 

legislaturas sucessivas, não gera a hostilidade com a qual a possibilidade de reeleição é vista em muitos 

sistemas presidencialistas”. Tradução livre. LINZ, Juan J. Democracy's time constraints. International 

political science review, número especial, v. 19, n. 1, p. 19-37, jan. 1998. p. 25. 
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Nesse sentido, Alexandre de Moraes destaca: 

A duração do mandato presidencial deverá, portanto, conciliar a 

possibilidade razoável de cumprimento de metas governamentais com a 

necessária brevidade característica de um regime republicano, que permita 

ao povo, direta ou indiretamente, alterar os rumos governamentais por 

meio de novas eleições, impedindo, consequentemente, a perpetuidade de 

um governo incompetente ou corrupto.4 

Nessa linha argumentativa, em ambientes democráticos, é certo afirmar que duração 

e quantidade de mandatos, assim como eventuais reeleições sucessivas são temas sensíveis 

quando a discussão diz respeito ao tempo razoável para o exercício dos cargos de chefia do 

Poder Executivo. Sobre o tema, Juan J. Linz ensina: 

A democracia é, por definição, um governo pro tempore, um regime em 

que o eleitorado em intervalos regulares pode responsabilizar seus 

governantes e conferir uma chance. O tempo limitado que é permitido no 

transcurso entre as eleições é provavelmente a maior garantia contra o 

poder arrogante e a última esperança para os que pertencem à minoria.5 

Além disso, o autor revela a importância da definição da duração do mandato e dos 

limites à reeleição em sistemas presidencialistas, não obstante os desafios e reflexos 

advindos dessa delimitação. Em suas palavras, elucida: 

O mandato fixo e o limite à reeleição são instituições de valor 

inquestionável nas constituições presidenciais, mas significam que o 

sistema político deve produzir um líder capaz e popular a cada quatro anos, 

e também que qualquer ‘capital político’ que o presidente, prestes a 

concluir suas funções, tenha acumulado não pode perdurar para além do 

fim de seu mandato.6 

Em razão da relevância do tempo para política e do tempo para o exercício dos cargos 

pelos representantes, Jorge Miranda defende a inclusão do princípio da renovação no aparato 

constitucional português, sustentando que “o princípio da limitação dos mandatos (...) é um 

princípio fundamental”.7  

  

                                                           
4 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 117. 
5 Tradução livre. LINZ, Juan J. The perils of presidentialism. Journal of Democracy, v. 1, n. 1, p. 51-69, 

winter 1990. p. 66. 
6 Tradução livre. LINZ, Juan J. The perils of presidentialism. Journal of Democracy, v. 1, n. 1, p. 51-69, 

winter 1990. p. 67. 
7 MIRANDA, Jorge. Os partidos políticos, estruturas sociais e a reforma do sistema político. Revista do 

Ministério Público, v.1, n.1 jan./jun. 1995, Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. p. 

51-52. 
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Ao lado disso, Jorge Miranda ensina: 

(...) o princípio republicano é o princípio de que o titular de um cargo 

político é um cidadão, não é mais do que um cidadão, que durante certo 

tempo exerce certa função, mas não para a vida. Não para todo o tempo.8 

O autor elucida ainda que “a limitação do poder depende, em última instância, da 

concepção de governantes e governados sobre as suas relações recíprocas, do equilíbrio entre 

liberdade e autoridade sem sacrifício”.9 

Essa temática não é nova.  

São notáveis as discussões acerca da periodicidade dos mandatos dos Chefes do 

Poder Executivo nos antecedentes da Constituição norte-americana, oportunidade na qual os 

federalistas ressaltavam a importância da delimitação do tempo dos mandatos presidenciais, 

tanto para fortalecer o poder central quanto para proteger a sociedade de eventuais restrições 

de liberdade ou arbitrariedades.  

Nessa toada, percebe-se que a periodicidade dos mandatos eletivos se conecta 

diretamente com a possibilidade de o povo recorrer aos instrumentos democráticos para 

decidir pela manutenção, ou alteração, de seus representantes, assegurando-se, com efeito, a 

responsabilização dos governantes.  

Sob essa óptica, Geraldo Ataliba explica que “os mandatos vêm sempre assinalados 

por duas características essenciais: a periodicidade e a responsabilidade”.10 

Por sua vez, Alexandre de Moraes entende que a República presume a presença das 

seguintes características: “(...) a temporariedade (o Chefe de Governo é eleito para um 

mandato certo, com duração razoável e vedadas sucessivas reeleições), eletividade (na 

República é o povo quem escolhe seu Chefe de Governo) e responsabilidade (...)”.11 

No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988, com a atual redação, veda o 

exercício efetivo e definitivo de três mandatos sucessivos, estabelecendo a duração de quatro 

anos cada, para os cargos de Chefe do Poder Executivo. Todavia, como se demonstrará no 

estudo, a tradição constitucional brasileira, desde a primeira Constituição republicana, 

orientava-se no sentido da vedação absoluta da reeleição presidencial.  

                                                           
8 MIRANDA, Jorge. Os partidos políticos, estruturas sociais e a reforma do sistema político. Revista do 

Ministério Público, v.1, n.1 jan./jun. 1995, Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. p. 

51. 
9 MIRANDA, JORGE. Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 217. 
10 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 90-91. 
11 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 116. 
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Ocorre que, se, por um lado, há autores, como Geraldo Ataliba, que argumentam que, 

aliada “à temporariedade dos mandatos executivos, encontra-se, no Brasil, a consagração 

tradicional do princípio da não-reeleição dos seus exercentes”,12 por outro lado, há vertente 

de pensamento, acompanhada por Alexandre de Moraes, segundo a qual “a duração razoável 

de um mandato deve corresponder à possibilidade de reeleição do Presidente da República, 

para que possa continuar na condução dos negócios políticos do Estado, desde que o povo 

concorde”.13 

Nota-se, portanto, que tempo é uma variável da política, isto é, do poder e, 

consequentemente, de sua finitude. Ter fim ou limite ao poder é uma condição necessária 

para a preservação do constitucionalismo e da democracia.  

Nesse sentido, Héctor E. Schamis afirma, em reportagem ao El País, que “Qualidade 

de finito, diz o dicionário, que tem um fim ou limite. Em uma democracia, ela deve ter: fim, 

quanto a sua duração, e limite, quanto ao seu alcance”.14 

Em outra passagem, o autor revela que o processo de democratização da América 

Latina é marcado por alterações e manipulações das regras do jogo eleitoral em benefício, 

por vezes, dos líderes políticos no poder, sendo possível, em sua visão, constatar, com raras 

exceções, a presença do “vírus onipresente da perpetuação, porque atacou a direita e a 

esquerda igualmente e em diferentes latitudes. Como exemplo, Menem, Chávez, Uribe, 

Correa e muitos mais”.15  

Nessa tênue interação entre continuísmo e continuidade, Dieter Nohlen adverte que, 

quando se aborda a reeleição dos Chefes do Poder Executivo, de forma frequente e 

equivocada, “(...) se confunde continuidade com continuísmo”.16 Nesse mesmo ângulo, Ana 

Cláudia Santano faz a distinção, asseverando que “continuísmo não é o mesmo que 

continuidade”.17  

  

                                                           
12 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 102. 
13 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 118. 
14 Tradução livre. EL PAÍS. La finitud del poder: el virus omnipresente de la perpetuación en América 

Latina. Disponível em:< https://elpais.com/internacional/2018/04/15/actualidad/1523744012_091903.html>. 

Acesso em: 15 dez. 2018. 
15 Tradução livre. EL PAÍS. La finitud del poder: el virus omnipresente de la perpetuación en América 

Latina. Disponível em:< https://elpais.com/internacional/2018/04/15/actualidad/1523744012_091903.html>. 

Acesso em: 15 dez. 2018. 
16 Tradução livre. NOHLEN, Dieter. La reelección.  In: NOHLEN Dieter; ZOVATO, Daniel; OROZCO, Jesús; 

THOMPSON, José. (Comp.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina 2. ed. México: 

Fondo de Cultura Económica; San José Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007. p. 

292.  
17 SANTANO, Ana Claudia. Afinal, a reeleição é algo democrático? In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). 

Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 437. 
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De fato, são evidentes as diferenças entre os dois conceitos. “Continuidade” possui 

significado antagônico a “continuísmo”18 dos governantes. Enquanto se compreende o 

primeiro como uma faceta positiva e como reflexo do bom desempenho do governante no 

exercício do cargo de chefia do Executivo, o segundo expõe a faceta negativa, resultante da 

ilimitada permanência do governante ou grupo político no poder. 

De fato, o eventual enaltecimento exacerbado de Chefes do Poder Executivo, que 

ocasionalmente caminham ao lado de extremismos, de direita ou esquerda, pode, em certas 

circunstâncias, fazer desabrochar o desejo velado pela continuidade ilimitada de 

determinados líderes no poder. 

Com efeito, manobras que confundem continuidade com continuísmo podem servir 

de instrumentos para, via alterações constitucionais que acabam por reduzir a alternância, 

permitir a continuidade de líderes no poder, seja por meio não democrático, seja pela adoção 

de reeleições ilimitadas, sob o falso véu democrático. 

Assim, verifica-se que a excessiva personalização do Chefe do Poder Executivo, ao 

lado de populismos e da marcante influência dos mais variados meios de comunicação,19 é 

um fenômeno axiomático, que merece atenção ainda maior nos tempos contemporâneos, 

levando em consideração que o continuísmo expõe a perigos qualquer democracia.  

Desse modo, os tempos líquidos da modernidade – em referência ao sociólogo 

Zygmunt Bauman20 – exigem prudência, merecendo destaque o entendimento de Barbosa 

Lima Sobrinho: “como o continuísmo é uma paixão continental, contra ele devem ficar 

alertas todos os defensores de uma verdadeira democracia”.21 

  

                                                           
18 Juan J. Linz, em um exame do contexto presidencialista latino-americano, aborda o conceito de continuísmo 

da seguinte forma: “os esforços dos presidentes latino-americanos para tornar possível sua reeleição, ou 

assegurá-la, contrariando prescrições constitucionais ou tradição política, têm sido um dos mais importantes 

traços destes regimes; uma dificuldade que, em princípio, não existe em democracias parlamentaristas”. LINZ, 

Juan J. O tempo e a mudança dos regimes. Documentação e Atualidade Política, n. 2, p. 24-36, jan./mar. 

1977. p. 30. 
19 Rejane Carvalho argumenta que, na América Latina, índices de popularidade, por vezes, têm sido utilizados 

para dar sustentação às “mudanças na legislação eleitoral que introduziram o estatuto da reeleição para um 

segundo mandato, pairando no ar a tentação e a suspeita (ameaçadoras) de tornar ilimitado o número de 

reeleições de um mesmo candidato sob o argumento de atender à vontade do povo”. CARVALHO, Rejane 

Vasconcelos. Democracia representativa e o princípio da alternância no poder: das sociedades de massa às 

sociedades midiatizadas. Revista do Instituto do Ceará, 2009, p. 171. 
20 BAUMAN, Zygmunt. Tempos líquidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
21 SOBRINHO, Barbosa Lima. O princípio da não-reeleição. Jornal do Brasil, edição de 11 de agosto de 1996, 

apud BARRETO, Lauro. Reeleição e continuísmo: aspectos históricos, doutrinários, políticos e jurídico da 

Emenda Constitucional n. 16. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998. p. 11-13. 
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1.2 O instituto da reeleição no presidencialismo norte-americano 

De acordo com Juan José Linz, “a única democracia presidencial com uma longa 

história de continuidade constitucional é a dos Estados Unidos”.22 

Em face dessa afirmativa, pretende-se, neste capítulo, investigar o desenvolvimento 

histórico da reeleição e da duração do mandato no presidencialismo norte-americano, haja 

vista sua importância para o presidencialismo brasileiro. 

Antes de adentrar no tema proposto, cumpre esclarecer, primeiro, a importância das 

discussões sobre a amplitude do Poder Executivo central que tomaram efeito antes e durante 

a Convenção da Filadélfia, ao lado da relevância dos debates sobre o tema que ratificaram e 

vieram a originar a Constituição dos Estados Unidos.  

Nesse sentido, Nathália Henrich esclarece que o “debate sobre reeleição está 

ancorado em um debate muito mais antigo e profundo sobre a natureza do governo ideal e 

sobre a relação entre Poder Executivo e Democracia”. Complementa a autora, afirmando que 

essa relação se associa com a “a necessidade de um Estado central mais forte”.23 

Por essa razão, Nathália Henrich elucida que: 

a necessidade de fixar regras para os mandatos presidenciais emerge de um 

contexto de debate sobre o tamanho e a extensão adequadas do Poder 

Executivo e da tentativa de dotá-lo de mecanismos de rendição de contas 

para os cidadãos. 24 

Em outra passagem, a autora salienta que os debates ocorridos durante a Convenção 

da Filadélfia se dividiam na disputa entre democracia e poder, de modo “(...) polarizado entre 

os que viam mandatos longos como uma ameaça à democracia e os que viam mandatos 

curtos como sentença de um Executivo fraco e com pouco poder de ação”.25 

 

                                                           
22 Tradução livre. LINZ, Juan J. The perils of presidentialism. Journal of Democracy, v. 1, n. 1, p. 51-69, 

winter 1990. p. 51-52. 
23 HENRICH, Nathália. Uma breve história do debate sobre a reeleição presidencial nos Estados Unidos da 

América. In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das 

Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 428. 
24 HENRICH, Nathália. Uma breve história do debate sobre a reeleição presidencial nos Estados Unidos da 

América. In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das 

Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 430. 
25 HENRICH, Nathália. Uma breve história do debate sobre a reeleição presidencial nos Estados Unidos da 

América. In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das 

Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 413. 
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Nesse prisma, Michael J. Korzi explica que “um problema-chave no debate sobre 

mandato presidencial é determinar quantos mandatos – ou quantos anos – é muito longo”.26 

Pontua o autor que, “embora essa ideia do possível retorno de um líder experiente seja 

fundamental para o conceito de rotação, também é a ideia de atualizar o sistema político 

periodicamente”.27 

A definição da duração de mandatos presidenciais, portanto, há muito vem se 

revelando tarefa árdua. Em uma digressão histórica, Alexander Hamilton defendia, nos 

artigos federalistas, que: 

(...) a duração de quatro anos, se por um lado contribuirá para a firmeza do 

executivo em grau suficiente para torná-lo um ingrediente muito valioso 

da composição, não é, por outro lado, longa o bastante para justificar 

qualquer temor pela liberdade pública. 28 

Por sua vez, em análise mais recente da evolução do presidencialismo norte-

americano e da temporalidade dos mandatos dos Chefes do Poder Executivo naquele 

contexto político, Alexandre de Moraes destaca o entendimento dos Federalistas quanto à 

duração dos mandatos presidenciais, no sentido de que “não poderia ser tão longa que o 

aproximasse tanto da monarquia nem tão pequena que não contribuísse para o planejamento, 

a execução e a continuidade da direção administrativa do país”. 29 E mais, sobre essa questão 

o referido autor assevera que, de acordo com Madison e Hamilton, “(...) havia necessidade 

de defender a periodicidade e alterabilidade no exercício das funções presidenciais em 

contraponto com a característica hereditária da monarquia”.30 

De modo semelhante à definição da duração dos mandatos dos Chefes do Poder 

Executivo, a reeleição presidencial também exibiu as dificuldades decorrentes das escolhas 

institucionais inerentes ao desenvolvimento do presidencialismo norte-americano.  

  

                                                           
26 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 167. 
27 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 168. 
28 MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas: 1787-1788. Tradução 

Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 451. 
29 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 13. 
30 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 13. Em outra passagem, o autor 

ressalta que “a República, diferentemente da Monarquia, caracteriza-se principalmente pela eletividade 

periódica do Chefe da Nação, em detrimento da hereditariedade do Rei, consagrando a necessária alternância 

de poder na Democracia”. MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 115. 
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Sobre essa temática, Alexander Hamilton, no Artigo Federalista 72, sustentava:  

(...) a reelegibilidade é necessária para permitir ao povo, quando vê 

motivos para aprovar a conduta do mandatário, estender sua permanência 

no cargo de modo a prolongar a utilidade de seus talentos e virtudes e 

assegurar ao governo a vantagem da permanência num sistema sensato de 

administração.31 

Em uma abordagem em sentido oposto, Alexis de Tocqueville, em seus escritos sobre 

a América, registrou que “(...) o princípio da reeleição torna a influência corruptora dos 

governos eletivos mais extensa e mais perigosa”.32 Assim, ao tratar da reeleição e da duração 

do mandato presidencial, argumentou que “a intriga e a corrupção são vícios naturais aos 

governos eletivos. Quando, porém, o Chefe do Estado pode ser reeleito, tais vícios se 

estendem indefinidamente e comprometem a própria existência do país”.33 

Como visto, a reeleição e a duração do mandato presidencial são questões delicadas 

e tênues no desenho institucional de qualquer sistema de governo presidencialista.  

Nos Estados Unidos não é diferente; até hoje essa temática encontra espaço nos 

debates constitucionais, tendo em vista que a Constituição norte-americana, em seus termos 

originais, não previa qualquer limitação ou vedação à reeleição do Chefe do Poder 

Executivo.  

Nesse passo, torna-se essencial contextualizar o desenvolvimento e a aplicação do 

instituto da reeleição na história política norte-americana, iniciando-se pela experiência do 

primeiro a ocupar a cadeira da Presidência dos Estados Unidos, considerado ainda hoje uma 

referência na democracia norte-americana: George Washington, que veio a exercer dois 

mandatos como Presidente dos Estados Unidos. 

George Washington – um dos pais fundadores dos Estados Unidos – foi reeleito para 

o segundo mandato, tendo decidido, apesar de sua popularidade, não disputar o terceiro 

mandato por convicções pessoais.  

Como, à época, na Constituição norte-americana,34 não havia qualquer previsão que 

impusesse limites à reeleição presidencial, muitos estudiosos compreendem que a tradição 

                                                           
31 MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos federalistas: 1787-1788. Tradução 

Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 453. 
32 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo, Editora 

da Universidade de São Paulo, 1987. p. 109. 
33 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo, Editora 

da Universidade de São Paulo, 1987. p. 108. 
34 “O art. II, Seção I, item 1 da Constituição dos Estados Unidos não previa qualquer restrição à reeleição do 

Presidente e Vice-Presidente da República, consagrando-se a plena e ilimitada possibilidade de mandatos 

sucessivos”. MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 

9. ed. atualizada até a EC n. 71/12. São Paulo: Atlas, 2013. p. 555. 
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do exercício de dois mandatos se iniciou com a postura adotada pelo primeiro Presidente 

norte-americano.35  

Após os dois mandatos de George Washington, John Adams se consagrou Presidente 

dos Estados Unidos, tendo exercido apenas um mandato por ter sido derrotado no pleito 

eleitoral por Thomas Jefferson, que se tornou o terceiro a ocupar a cadeira de Presidente dos 

Estados Unidos. 

Nesta explanação, cumpre tecer alguns comentários sobre o pensamento do 

Presidente Thomas Jefferson a respeito da reeleição do Chefe do Poder Executivo. Isso 

porque, no fervoroso período das discussões preliminares da Constituição norte-americana, 

diversas foram as críticas por ele pontuadas ao texto proposto.  

A título exemplificativo, em carta escrita a James Madison, em 20 de dezembro de 

1787, Thomas Jefferson criticou a inexistência de previsão referente à rotatividade do 

Presidente no poder (Rotation in Office) na Constituição proposta.  

Naquela oportunidade, Jefferson escreveu: “a experiência coincide com a razão em 

concluir que o primeiro magistrado [presidente] será sempre reeleito se a Constituição o 

permitir. Ele é então um oficial para a vida”.36 

As ideias contidas nessa Carta escrita por Thomas Jefferson revelam sua inquietação 

com o fato de a Constituição proposta pela Convenção da Filadélfia não possuir instrumentos 

necessários para limitar a quantidade de reeleições ao cargo de Presidente dos Estados 

Unidos.  

A esse respeito, Michael J. Korzi acentua que “Jefferson acreditava há muito tempo 

em limites de mandatos ou rotatividade para a presidência, mesmo antes de ocupar o 

cargo”.37 Afirma que “é claro pelas próprias palavras de Jefferson que ele se preocupava 

muito com os presidentes que serviam longos mandatos”.38  

                                                           
35 Nathália Henrich esclarece que, “na prática, era amplamente aceito que ao decidir não concorrer a um terceiro 

mandato, Washington teria enviado uma mensagem para os futuros presidentes: dois mandatos seriam 

suficientes para que um regime democrático presidencial não corresse o risco de degenerar-se em uma tirania. 

Assim teria nascido a ‘two term tradition’ ou ‘tradição dos dois mandatos’ (...)”.HENRICH, Nathália. Uma 

breve história do debate sobre a reeleição presidencial nos Estados Unidos da América. In: SANTANO, Ana 

Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 408. 
36 Tradução livre. AMERICAN HISTORY. From revolution to reconstruction and beyond. Letters of 

Thomas Jefferson 1743-1826. Disponível em: <http://www.let.rug.nl/usa/presidents/thomas-jefferson/letters-

of-thomas-jefferson/jefl66.php>. Acesso em: 3 abr. 2019. 
37 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 47. 
38 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 48. 
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Nesse prisma, Korzi pontua que Jefferson se preocupava com a preservação de uma 

boa administração, o que se relacionava diretamente com a duração dos mandatos e o 

avançar da idade do Chefe do Poder Executivo. Não por outra razão, o autor destaca que 

“Jefferson acreditava fortemente que uma mudança de administração [presidência] seria 

muitas vezes uma boa coisa para o povo americano”.39 

Todavia, observa-se que as noções iniciais de Thomas Jefferson foram, com o tempo, 

relativizadas. Apesar de inicialmente se posicionar de forma crítica à reeleição presidencial, 

Jefferson reconsiderou seu posicionamento sobre o tema e postulou o segundo mandato, 

seguindo o paradigma estabelecido pelo então Presidente George Washington.  

Michael J. Korzi explica, ainda, que até mesmo Jefferson, pelo menos uma vez, 

mudou sua visão sobre a rotatividade do presidente, asseverando: “Jefferson, primeiro, se 

opôs totalmente à reelegibilidade e, posteriormente, optou por uma forma modificada de 

reelegibilidade, uma reeleição”.40 

Importante ressaltar também que Jefferson, segundo Korzi, entendia que, em 

situações extremas, como, por exemplo, aquelas que pudessem ameaçar a república, admitir-

se-ia a continuidade do líder na Presidência para além de dois ou até mesmo três mandatos.41 

Nesse sentido, Jefferson, no exercício da Presidência dos Estados Unidos, seguiu os 

passos de George Washington, reelegendo-se para o segundo mandato sucessivo, porém, 

“declinou da proposta de competir por um terceiro invocando o precedente estabelecido pelo 

seu antecessor em um ato que muitos consideram como a sacramentalização da tradição dos 

dois mandatos”.42 

Sobre essa questão, Alexandre de Moraes ensina que Thomas Jefferson, após o 

exercício do segundo mandato, e seguindo a tradição iniciada por George Washington, 

decidiu “retirar-se da vida pública (...), afirmando que a reeleição indefinida abalaria o 

                                                           
39 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 49-50. 
40 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 51. 
41 Segundo Michael J. Korzi, “Jefferson parecia considerar que poderiam existir situações que exigissem a 

continuidade da liderança, além de um segundo ou talvez até mesmo de um terceiro mandato. No entanto, seu 

exemplo é tão extremo – a eleição de um monarquista e, portanto, a possível destruição da república – que ele 

pode ser perdoado por falta de compromisso com a rotatividade em face de uma ameaça aos próprios 

fundamentos do republicanismo”. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, 

principles & politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 50-51.  
42 HENRICH, Nathália. Uma breve história do debate sobre a reeleição presidencial nos Estados Unidos da 

América. In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das 

Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 420. 
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sistema eletivo norte-americano, transformando-o, na realidade, em cargo vitalício e 

degenerando o sistema republicano”.43 

Salienta-se, entretanto, que, se, de um lado, é certo afirmar que “a limitação 

tradicional à reeleição após o segundo mandato foi iniciada pelo próprio George 

Washington, em princípio por motivos de ordem pessoal”,44 de outro lado, Alexandre de 

Moraes pontua que “não consta historicamente que tenha pretendido orientar a tradição 

política americana nesse sentido”.45 

Nesse dilema, Michael J. Korzi explica que “Washington recusou um terceiro 

mandato mais por razões pessoais do que as de princípio ou filosofia”46 e que “Jefferson, 

então, receberá mais atenção, pois ele defendeu claramente sua decisão de não buscar a 

reeleição em 1808 com base em filosofia política”.47  

O posicionamento de Thomas Jefferson, contrário à disputa pelo terceiro mandato 

presidencial, é evidenciado em carta escrita, em 1807, à Legislature of Vermont (Legislatura 

de Vermont), assim transcrita: 

Acreditando que um governo representativo, responsável em períodos 

curtos de eleição, é aquele que produz a maior soma de felicidade para a 

humanidade, eu sinto que é um dever não fazer nenhum ato que 

essencialmente prejudique esse princípio; e eu, involuntariamente, seria a 

pessoa que, desconsiderando o sólido precedente estabelecido por um 

ilustre antecessor, deveria fornecer o primeiro exemplo de prolongação 

para além do segundo mandato.48 

Diante disso, Michael J. Korzi entende que Jefferson, ao associar a sua decisão ao 

seu antecessor, criou a impressão de que Washington também não concorreu ao terceiro 

mandato por princípios políticos. Não por outras razões, o autor destaca que “o precedente 

de dois mandatos de Washington ganhou vida própria em grande parte graças a Jefferson”.49 

  

                                                           
43 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 121. 
44 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 121. 
45 MORAES, Alexandre de. Presidencialismo. São Paulo: Atlas, 2004. p. 120-121. 
46 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 43. 
47 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 43. 
48 Tradução livre. JEFFERSON, Thomas. Letter to legislature of Vermont. December 10, 1807. Disponível 

em: <http://teachingamericanhistory.org/library/document/letter-to-the-legislature-of-vermont/>. Acesso em: 

5 jan. 2019.  
49 Tradução livre. KORZI, Michael J. Presidential term limits in American history: power, principles & 

politics. College Station: Texas A&M University Press, 2011. p. 45. 



23 

A tradição de dois mandatos presidenciais, então, surgia. Nesse prisma, Akhil Reed 

Amar explica: “com um par de precedentes de dois mandatos (e presidentes) agora nos livros 

de história, os sucessores imediatos de Jefferson, Madison e Monroe, seguiram o exemplo 

se recusando a servir além dos oito anos”.50  

Akhil Reed Amar ainda assevera: 

(...) iniciando com George Washington, que renunciou após oito anos, 

embora ele pudesse facilmente ter vencido um terceiro mandato, para o 

qual ele era totalmente elegível, os primeiros presidentes deram aos 

Estados Unidos uma forte tradição de limitação de dois mandatos à 

presidência. 51 

Ocorre que os debates sobre a possibilidade, ou não, de reeleição do Presidente dos 

Estados Unidos, ao lado da tradição do exercício de dois mandatos – iniciada por George 

Washington e ratificada por Thomas Jefferson –, estiveram presentes, de forma recorrente, 

no cenário político norte-americano.  

Atribui-se a isso, entre outros motivos, a inexistência de qualquer previsão a respeito 

dos limites à reeleição do Chefe do Poder Executivo na Constituição de 1787, bem como ao 

fato de que a limitação de dois mandatos era fundamentada tão somente em uma tradição, e 

não em uma regra, o que despertava, invariavelmente, o desejo, mesmo que velado, dos 

líderes políticos de consagração de sucessivas reeleições. 

Edward S. Corwin, em seus estudos sobre a Constituição norte-americana, em obra 

publicada em 1920, especificamente sobre a duração do mandato e a reeleição presidencial, 

argumentava que “(...) a Constitução não faz nenhuma previsão quanto à reeleição de um 

Presidente. O entendimento que limita o mandato de qualquer indivíduo na presidência a 

dois mandatos se apoia exclusivamente no costume”.52 

Por sua vez, Carolina Cardoso Guimarães Lisboa evidencia que as normas 

constitucionais não escritas no cenário norte-americano “não se restringiam apenas a 

completar o documento de 1787, mas em numerosas ocasiões suplantaram, alterando o seu 

conteúdo literal e realizando as adaptações da vida política do país”.53 
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Constituição. São Paulo: Almedina, 2014. p. 186. 



24 

Dentre as normas não escritas da Constituição norte-americana, a autora cita a 

tradição de dois mandatos presidenciais, registrando que “até 1940 havia uma convenção 

constitucional segundo a qual o Presidente da República não podia ser reeleito para um 

terceiro mandato”.54 

Em sentido semelhante, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt destacam que a tradição de 

dois mandatos esteve fortemente enraigada na cultura política norte-americana: 

Assim estabelecido, o limite informal de dois mandatos se mostrou 

notavelmente robusto. Mesmo presidentes ambiciosos e populares como 

Jefferson, Andrew Jackson e Ulysses S. Grant se abstiveram de desafiá-lo. 

Quando amigos de Grant o encorajaram a buscar um terceiro mandato, isso 

causou alvoroço e a Câmara dos Representantes aprovou uma resolução 

declarando o seguinte: “O precedente estabelecido por Washington e 

outros presidentes (...) ao se aposentarem do (...) cargo após seu segundo 

mandato se tornou (...) uma parte do nosso sistema republicano (...). 

Qualquer desvio desse costume consagrado pelo tempo seria insensato, 

antipatriótico e carregado de perigo para as nossas instituições livres”. 55 

 

Não obstante a reverência norte-americana ao costume e à tradição de dois mandatos 

presidenciais, Nathália Henrich adverte: 

(...) não é correta a ideia de que a tradição dos dois mandatos não tenha 

sido desafiada até a eleição de Franklin Delano Roosevelt em 1940. Antes 

dele, alguns presidentes tiveram a ambição de competir por um terceiro 

mandato.  

Nesse ponto, Michael J. Korzi elucida que: 

(…) outros presidentes desafiaram a tradição antes de Franklin Roosevelt, 

todos eles enfrentaram oposição significativa dentro de seus próprios 

partidos antes do possível terceiro mandato e, portanto, ou foram negadas 

as nomeações que eles passivamente (Grant) ou ativamente (Theodore 

Roosevelt) procuraram ou sequer buscaram a renomeação (Cleveland e 

Coolidge). 56 

A título de curiosidade, vale registrar que Grover Cleveland foi o 22o e o 24o 

Presidente dos Estados Unidos, tendo sido o único Presidente norte-americano a exercer o 

cargo em mandatos não consecutivos.57 
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Nathália Henrich explica que, apesar das tentativas de superação da tradição de dois 

mandatos, Franklin Delano Roosevelt (FDR) “foi o único a conseguir a reeleição para um 

terceiro mandato – e depois um quarto (...)”.58  

Em passagem correlata, Michael J. Korzi esclarece que, embora a tradição tenha sido 

desafiada, antes do exercício da Presidência por Franklin Delano Roosevelt, “nenhum outro 

candidato ao terceiro mandato teve o apoio de seu partido, nem teve o pretexto de ‘crise’ 

para legitimar sua busca”.59  

Por sua vez, Akhil Reed Amar destaca que a mera possibilidade de concorrer ao 

terceiro mandato fortalecia as alianças e os poderes do presidente norte-americano ao longo 

do segundo mandato. Assevera o autor: 

“antes de 1951, era improvável que um presidente de dois mandatos 

procurasse e vencesse um terceiro mandato, mas a mera possibilidade de 

que ele o fizesse fortelecia seu controle sobre seus aliados e ajudava a 

manter seus inimigos sob controle”.60  

A duradoura tradição de dois mandatos presidenciais, todavia, foi rompida com o 

exercício – mediante sucessivas reeleições – de quatro mandatos pelo Presidente Franklin 

Delano Roosevelt, 32º Presidente dos Estados Unidos, que ocupou a cadeira de 1933 a 1945, 

tendo experimentado uma severa crise econômica e uma Guerra Mundial.  

Michael J. Korzi discorre sobre a relevância da eleição de 1940 para o contexto 

histórico e político norte-americano, salientando que este pleito resultou na primeira 

superação da tradição de dois mandatos presidenciais, a partir da reeleição para o terceiro 

mandato de FDR.  
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Em suas palavras, Korzi explica: 

com exceção da decisão original dos autores da Constituição dos Estados 

Unidos contra limites aos mandatos presidenciais, o evento mais 

importante na história do debate sobre mandato presidencial é, 

naturalmente, a eleição de 1940, o primeiro desafio bem-sucedido à 

tradição de dois mandatos. 61 

Nessa perspectiva, é interessante observar as similitudes entre os debates que 

ocorreram para viabilizar a reeleição para o terceiro mandato de FDR e aqueles realizados 

na Convenção da Filadélfia, uma vez que, após mais de 150 anos, os argumentos foram – e, 

seguramente, continuam sendo – reavivados.62  

Ao abordar essa questão, Michael J. Korzi ressalta: 

Os defensores da tradição de dois mandatos estavam do lado daqueles que 

recuaram diante da ausência de limites de mandatos na Constituição. Em 

seus argumentos, eles incorporam o que chamamos de modelo Whig da 

presidência. Os defensores de Roosevelt, em muitos aspectos, refletem o 

pensamento do modelo ‘constitucional’ e particularmente a vigorosa 

defesa de Hamilton de continuidade da administração em situações de 

emergência. 63 

Assim, constata-se que os argumentos favoráveis ao terceiro mandato de FDR se 

alinhavam com o pensamento defendido pela corrente hamiltoniana, contrária à imposição 

de limites à duração do mandato presidencial.64 Já aqueles que defendiam a tradição de dois 

mandatos presidenciais aproximavam-se dos ideais propostos pelo partido Whig, em um viés 

adotado pelos antifederalistas. 

Além das virtudes e dos pensamentos originados na Convenção da Filadélfia, que 

serviram de inspiração para a retomada desse debate acerca da duração do mandato e da 

reeleição presidencial, a crise econômica e a Segunda Guerra Mundial foram fatores que 
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fortaleceram a ideia de que a administração de FDR deveria continuar, isto é, governar por 

um terceiro mandato.65 

Por isso, Michael J. Korzi aponta:  

(...) muitos dos argumentos para um terceiro mandato em 1938 e grande 

parte de 1939 foram baseados na proteção das políticas econômicas do New 

Deal. (...) Com o início da guerra na Europa em setembro de 1939, o 

sentimento público mostrou uma mudança em favor de um terceiro 

mandato para Roosevelt.66 

Além dos fatores que propiciaram a reeleição ao terceiro mandato, destaca-se 

também a postura de FDR diante da tradição de dois mandatos presidenciais, pois, ao quedar-

se silente quanto à possibilidade de se reeleger novamente ao cargo, sua força como 

presidente perante o Congresso norte-americano e as demais nações restou preservada.  

Nessa óptica, Michael J. Korzi elucida: 

Roosevelt defendeu seu silêncio até o último momento por motivos de 

preservação do poder presidencial, especialmente em relação ao Congresso 

e às nações estrangeiras. Embora isso não seja necessariamente um 

argumento para um terceiro mandato – Roosevelt poderia ter optado por 

não concorrer novamente e ainda colher os benefícios desse silêncio – é 

um argumento contra os limites de mandatos estabelecidos, que, como os 

caracterizamos hoje, fazem um presidente ou qualquer outra autoridade 

imediatamente um pato manco após a eleição para o último mandato 

elegível. 67 

Também foi significativo o papel exercido pela esposa de FDR, Eleanor Roosevelt, 

durante o exercício da Presidência e nos pleitos eleitorais disputados pelo então Presidente.  
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A exemplo disso, em 1940, em meio a tensões internas e externas, inclusive divisões 

dentro do próprio Partido Democrata, Eleanor Roosevelt proferiu discurso histórico, sem a 

presença de FDR, na Convenção Nacional Democrata realizada naquele ano, cujas palavras 

tiveram efeito transformador no pleito eleitoral daquele ano: 

Você não pode tratá-lo como você trataria uma nomeação comum em um 

tempo comum. Nós, pessoas dos Estados Unidos, temos que perceber hoje 

que enfrentamos uma situação grave e séria. Portanto, este ano o candidato 

que é o presidente dos Estados Unidos não pode fazer uma campanha no 

sentido usual da palavra. Ele deve estar em seu trabalho. Logo, todos e 

cada um de vocês que lhe derem essa responsabilidade, dando-a a ele, 

assumem para si mesmos uma responsabilidade muito séria, porque vocês 

farão a campanha. Você terá que superar as considerações que são estreitas 

e partidárias. Você deve saber que esta é a hora em que todos os bons 

homens e mulheres dão cada pedaço de serviço e força ao seu país que eles 

têm que dar. Esta é a época em que são os Estados Unidos que nós lutamos, 

as políticas domésticas que estabelecemos como um partido em que 

devemos acreditar, que devemos levar adiante, e no mundo temos uma 

posição de grande responsabilidade. Não podemos dizer do dia a dia o que 

pode acontecer. Este não é um momento comum. Não há tempo para pesar 

nada, exceto o que podemos fazer melhor para o país como um todo, e essa 

responsabilidade recai sobre todos e cada um de nós como indivíduos.68 

Não fosse suficiente a reeleição de FDR para o terceiro mandato na Presidência, a 

corrida pelo quarto mandato presidencial seguiu rumos semelhantes no decorrer do pleito 

eleitoral de 1944. Nesse período, vivenciava-se a Segunda Guerra Mundial.69  

Examinando esse contexto histórico, Michael J. Korzi registra: 

Os eleitores consideram a aceitabilidade da tentativa do quarto mandato de 

Roosevelt mais uma vez dentro do contexto de guerra, mas desta vez a 

questão chave não era se a guerra estava chegando, mas se terminaria antes 

da eleição. 70 

Como resultado, FDR se sagrou vencedor para o exercício do seu quarto mandato 

como Presidente dos Estados Unidos. Além dos dilemas enfrentados acerca da duração do 

mandato presidencial, para acentuar o quadro, no exercício de seu quatro mandato, o 

Presidente FDR veio a falecer, assumindo a cadeira da Presidência Harry S. Truman, que se 

tornou o 33º Presidente dos Estados Unidos. 
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A despeito da longa duração do mandato de FDR e do rompimento com a tradição 

de dois mandatos presidenciais, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt advertem que não se pode 

afirmar que a administração do então Presidente se aproximou da autocracia, longe disso.  

Nessa observação, os autores elencam os principais elementos que propiciaram o 

equilíbrio entre a longa duração do mandato presidencial exercido por FDR e o governo 

democrático naquele contexto: 

A concentração sem precedente do poder executivo por Roosevelt durante 

a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Além da tentativa de 

aparelhamento da Suprema Corte (court-packing plan), a confiança de 

Roosevelt na ação unilateral representou um sério desafio para os pesos e 

contrapesos tradicionais. Seu uso de executive orders [ordens executivas] 

– mais de 3.000 durante o seu mandato, com uma média de mais de 300 

por ano era inigualável na época ou desde então. Sua decisão de buscar um 

terceiro (e depois um quarto) mandato rompeu uma norma de quase 150 

anos de restrição de dois mandatos presidenciais. (...) A presidência de 

Roosevelt nunca degringolou em autocracia, no entanto. Há muitas razões 

para isso, mas uma delas é que muitos dos excessos do poder executivo de 

Roosevelt desencadearam uma resistência bipartidária. O plano de 

aparelhamento da Suprema Corte (court-packing plan) foi rejeitado por 

ambos os partidos, e, embora Roosevelt tenha destruído a regra não escrita 

que limitava a Presidência a dois mandatos, o apoio à velha norma era tão 

forte que, em 1947, menos de dois anos de sua morte, uma coalizão 

bipartidária no Congresso aprovou a Vigésima Segunda Emenda, que 

consagrou essa tradição na Constituição dos Estados Unidos. As grades de 

proteção foram testadas durante a era Roosevelt, mas resistiram. 71   

Assim, a tênue balança entre poder e democracia foi resguardada e assegurada 

naquele momento histórico norte-americano, especialmente em razão dos seguintes fatores: 

a consolidação das instituições e o papel exercido pelos partidos políticos, antes e após a 

Presidência de FDR. 

Na sequência do falecimento de FDR, momento em que Harry S. Truman assumiu a 

cadeira da Presidência, já era possível observar o desgaste e a insatisfação popular quanto 

aos sucessivos mandatos de FDR, ante a ausência de previsão constitucional acerca da 

reeleição presidencial, o que reacendeu ainda mais as discussões sobre o tema.  

Se, por um lado, o terceiro mandato de FDR, segundo Michael J. Korzi, 

“indubitavelmente fornece forte argumento para a reelegibilidade ilimitada”,72 por outro 
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lado, “seu quarto mandato sugere os problemas associados com o longo mandato no 

cargo”.73 

Nessa toada, os partidos, republicano e democrata, foram protagonistas, externando 

argumentos favoráveis e contrários, respectivamente, à introdução de instrumentos 

limitadores da reeleição presidencial.  

Em defesa dos instrumentos de controle do Poder Executivo, o partido republicano 

apresentou proposta de Emenda à Constituição buscando, nos dizeres de Nathália Henrich, 

“frear o poder excessivo do braço Executivo do governo e garantir a rotatividade dos 

indivíduos no poder”.74 

Michael J. Korzi ressalta que “os debates sobre a Vigésima Segunda Emenda 

revelariam um forte resíduo da filosofia Whig no Partido Republicano e na promoção da 

limitação de dois mandatos como regra constitucional”.75 

Sob essa óptica, Nathália Henrich identifica os argumentos utilizados pelo partido 

republicano, que defendia a rotatividade do presidente, e pelo partido democrata, que 

defendia a livre escolha dos representantes pelo povo: 

Para os Democratas, a lei significava uma barreira ao direito democrático 

do cidadão de escolher manter no governo o seu candidato (baseados 

amplamente na tese de Hamilton). Os Republicanos apelavam para a teoria 

democrática que diz que a força da democracia vem da confiança em 

diversos centros de opinião e que seu dinamismo estaria assegurado pela 

existência de um estoque infindável de novas ideias e visões garantidas 

pelo incentivo à rotatividade do poder. 76 

Nesse cenário, a proposição da 22ª Emenda à Constituição – a qual codificou a 

tradição de dois mandatos presidenciais – era matéria que já vinha sendo provocada, tendo 

ganhado efetividade e força no período entre 1947 e 1949, durante a Presidência de Harry 

Truman, oportunidade em que o Congresso norte-americano era composto por maioria 

republicana.  
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Nesse panorama, Michael J. Korzi assinala: 

Logo no início do 80º Congresso, com os republicanos no controle pela 

primeira vez desde 1931, a proposta da Vigésima Segunda Emenda à 

Constituição veio antes da Casa dos Representantes e depois do Senado. 

(...) De fato, de acordo com o Deputado Louis E. Graham (Partido 

Republicano), “em um período de 139 anos, 210 tentativas foram feitas 

para fixar o mandato do presidente dos Estados Unidos. Então, não estamos 

fazendo nada de novo, incomum ou fora do caminho neste momento”. 77 

Em 24 de março de 1947, a 22ª Emenda à Constituição foi aprovada pelo Congresso 

norte-americano, e sua ratificação por Estados-membros completou-se em 27 de fevereiro 

de 1951.78 A referida Emenda foi resultado de uma recomendação da Hoover Commission,79 

que fora constituída no Congresso norte-americano com o objetivo de apresentar propostas 

para a reorganização do Poder Executivo. 

Com essa alteração, a Constituição dos Estados Unidos passou a vigorar nos 

seguintes termos: 

Nenhuma pessoa será eleita para o cargo de Presidente mais de duas vezes, 

e nenhuma pessoa que ocupou o cargo de Presidente, ou atuou como 

Presidente, por mais de dois anos de um mandato no qual outra pessoa foi 

eleita Presidente, será eleita para o cargo de Presidente mais de uma vez. 80 

Daí, a partir da 22ª Emenda à Constituição, pode-se dizer que o exercício do cargo 

de Presidente dos Estados Unidos passou a se limitar, formalmente, a dois mandatos com 

duração de quatro anos cada.  

Em outras palavras, o texto constitucional passou a restringir reeleições ilimitadas, 

codificando a tradição de dois mandatos, ao fixar a regra de que o Chefe do Poder Executivo 

poderia tão somente se reeleger para um único mandato – sucessivo ou não –, vedando-se a 

reeleição para o terceiro mandato, sendo ele sucessivo ou não.  
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Com efeito, Akhil Reed Amar explica que a 22ª Emenda codificou a tradição de dois 

mandatos presidenciais nos seguintes termos: 

A Vigésima Segunda Emenda codificou uma tradição não escrita que 

remonta à George Washington. Enquanto, de fato, pode ser debatida a 

intenção do primeiro presidente dos Estados Unidos em estabelecer uma 

norma rígida de renúncia, tendo em vista que ele não ofereceu aos seus 

compatriotas nenhuma explicação extensa quando deixou o cargo no final 

de oito anos. Quando Jefferson recusou um terceiro mandato, ele começou 

a elaborar o novo precedente invocando publicamente o ideal de 

rotatividade republicana. Depois que Madison e Monroe fizeram o mesmo, 

qualquer successor que ousasse aspirar a um terceiro mandato sabia que 

estaria atraindo comparações políticas quase impossíveis: ele realmente 

achava que era maior que cada um desses fundadores? 81 

Por seu turno, Michael J. Korzi aponta que a 22ª Emenda, além de ter codificado a 

tradição de dois mandatos presidenciais, teve significativa importância na medida em que: 

(...) atinge os principais pontos de equilíbrio: entre nossa confiança na 

liderança e nossas suspeitas de tentações do poder; entre os direitos 

democráticos do povo e o crescente poder do cargo da presidência; entre 

demandas por estabilidade e a necessidade de renovação. Em última 

análise, a Vigésima Segunda Emenda – a codificação da tradição de dois 

mandatos – é um compromisso adequado ou um ato de equilíbrio para uma 

nação com uma história profundamente conflituosa entre a permissão e, 

alternativamente, a restrição do poder executivo. 82 

Em outra passagem, Akhil Reed Amar, ao examinar o personalismo intrínseco do 

presidencialismo norte-americano, comenta que a referida Emenda rechaça a ideia da 

indispensabilidade de um único líder no exercício da Presidência: 

A Vigésima Segunda Emenda fornece mais um exemplo da presidência 

personalizada dos Estados Unidos. A emenda surgiu como uma repreensão 

póstuma à memória de Franklin Roosevelt. Nunca mais, o texto deixou 

claro, poderia um homem pretender ser eleito para o cargo mais poderoso 

da nação – do mundo – mais de duas vezes. Os espectros de Hitler, 

Mussolini e Stalin só aumentaram a ansiedade dos Estados Unidos no meio 

do século em relação a qualquer sistema político que girasse em torno do 

mesmo homem por um longo período. O que era necessário, em vez disso, 

era um novo tipo de presidência transcendendo a ideia de que qualquer 

pessoa poderia ser indispensável da maneira que FDR parecia ser. 83 

Por seu turno, Bruce Ackerman registra que, no presidencialismo norte-americano 

contemporâneo, dominado pelos meios de comunicação predispostos ao culto da 
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personalidade, a excessiva personalização dos líderes políticos é marcante em comparação 

à manifestação desse fenômeno nos sistemas parlamentares. O autor complementa sua 

argumentação revelando os riscos advindos do culto da personalidade nos sistemas 

presidencialistas: 

As constituições parlamentares nunca acharam necessário limitar a 

duração do mandato do primeiro ministro em exercício. (...) O resultado do 

culto presidencialista da personalidade certamente ofende aos que são mais 

voltados para a eficiência. (...) o culto da personalidade presidencial vai 

contra a semente do governo autônomo republicano. É francamente 

embaraçoso para uma constituição requerer de cidadãos livres e iguais o 

depósito de tamanha confiança na integridade pessoal e nos ideais de um 

único ser humano. 84 

Mesmo diante dos argumentos apresentados em favor da 22ª Emenda, compreendida 

por alguns como fruto de uma construção histórica e de uma tradição de longa data, sua 

aprovação não passou imune às críticas. Muito pelo contrário. Como afirma Michael J. 

Korzi, ainda hoje existem opiniões contrárias à referida emenda.85  

Assinala Michael J. Korzi: 

Os oponentes da 22ª Emenda muitas vezes argumentam que, ao afastar a 

ameaça da busca pelo terceiro mandato, a influência do presidente com o 

Congresso, com outros líderes em seu partido e até mesmo com o país, 

seria substancialmente atenuada.86 

Se, por um lado, é possível considerar a 22ª Emenda como um turning-point da 

história política norte-americana, uma vez que, pela primeira vez, passados mais de 150 

anos, limitou-se, a partir de regra constitucional, a quantidade de mandatos do Chefe do 

Poder Executivo, por outro lado, também se costuma reconhecer, nos dizeres de Korzi, que, 
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“desde a aprovação da Vigésima Segunda Emenda, a sabedoria convencional afirma que os 

presidentes se tornam patos mancos em seus segundos mandatos”.87 

Em uma abordagem a respeito do termo “pato manco” (lame duck), que de forma 

recorrente é associado à duração do mandato presidencial, o autor ensina: 

A teoria do pato manco (lame duck) sugere que quanto mais próximo um 

presidente chega ao final de um segundo mandato – se ele ou ela é 

impedido de buscar a reeleição – menos relevante o presidente é para a 

cena de Washington e especialmente para os players do Congresso, os 

quais são fundamentais para a aprovação de muitas prioridades da 

Presidência. Após a ratificação da Vigésima Segunda Emenda, o termo 

ganhou força nas discussões da presidência, especialmente para os 

presidentes no segundo mandato. 88 

Portanto, em face desse complexo e antagônico cenário, em que se verificam 

favoráveis e contrários, historicamente, ao tema da reeleição e dos limites na duração dos 

mandatos presidenciais nos Estados Unidos, não foram poucas as tentativas de revogar a 

referida Emenda. Atualmente, apesar das tentativas de revogação, a norma continua 

resguardada.  

Não obstante isso, Akhil Reed Amar registra que o próprio partido republicano, que 

se posicionou a favor das restrições à reeleição presidencial, sofreu com as consequências 

oriundas da Emenda. Em suas palavras, o autor relata: 

Em uma das pequenas ironias da História, a emenda, cujos defensores mais 

fervorosos foram os republicanos críticos de FDR, refletiu na restrição do 

próprio Partido Republicano, impedindo-o de recorrer à Dwight 

Eisenhower e Ronald Reagan na disputa por terceiros mandatos nas 

eleições de 1960 e 1988, respectivamente. Em ambos os anos, esses 

representantes poderiam ter sido preferidos, tanto pelos fiéis do partido, 

quanto pelo eleitorado, se tivessem permanecido elegíveis. Até agora, os 

outros únicos homens formalmente impedidos de buscar terceiros 

mandatos pela emenda foram Richard Nixon, Bill Clinton e George W. 

Bush. [e, agora, Barack H. Obama]. 89 
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De modo semelhante, Michael J. Korzi, examinando as contradições inerentes da 

política e do poder, ressalta que “é impressionante a rapidez com que os partidários e os 

próprios presidentes revisam suas opiniões sobre a duração do mandato presidencial, quando 

o benefício político entra em confronto com seus princípios (...)”.90 

Essa volatilidade revela que esse é um tema ainda vivo no debate norte-americano, 

sendo possível afirmar que – passados mais de 65 anos da 22ª Emenda, que introduziu limites 

constitucionais à reeleição presidencial nos Estados Unidos – as complexidades inerentes ao 

enfrentamento dessa temática continuam presentes, muito embora, conforme reconhecido 

pelo próprio Michael J. Korzi, “a Vigésima Segunda Emenda à Constituição está entre as 

menos discutidas de todas as nossas emendas”.91 

Considerações finais sobre a reeleição no presidencialismo norte-americano 

Diante desse quadro, em que não há respostas claras, tampouco certas, para a questão 

da limitação da duração dos mandatos presidenciais, o desenvolvimento do instituto da 

reeleição presidencial no contexto norte-americano tem demonstrado que o tema, há muito 

discutido, ainda gera repercussões na seara política.  

O retorno recorrente desse debate é questão abordada por Michael J. Korzi, que 

evidencia, em seus estudos, a presença de corrente que ainda questiona os efeitos da restrição 

ao terceiro mandato a partir da introdução da 22ª Emenda à Constituição, assim explicando: 

Embora os autores da Constituição tenham visto a necessidade de 

reelegibilidade na presidência, uma tradição que proíbia os terceiros 

mandatos se desenvolveu na primeira década do Século XIX. (...) 

Entretanto, durante a segunda metade do Século XIX, e durante grande 

parte do início do Século XX (com os presidentes Grant, Cleveland, 

McKinley, Theodore Roosevelt, Wilson e Coolidge), a questão de um 

terceiro mandato retornou como uma questão-chave da política 

presidencial. Presidentes, candidatos, membros do Congresso e muitos 

comentaristas políticos avaliam a conveniência do terceiro mandato 

presidencial. 92 

Com efeito, a tradição de dois mandatos presidenciais codificada pela 22ª Emenda 

vem sendo contestada por personalidades políticas, incluindo ex-presidentes dos Estados 
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Unidos, sob o argumento de que a limitação ao terceiro mandato inviabiliza a candidatura 

de presidenciáveis com alta popularidade e/ou probabilidade de vitória no pleito eleitoral. 

Nesse sentido, Michael J. Korzi relata que o então Presidente democrata Bill Clinton 

confessou, no final do ano 2000, que, “se ele fosse elegível, teria buscado um terceiro 

mandato como presidente”.93  

Além disso, Korzi demonstra a insatisfação de Bill Clinton em relação à 22ª Emenda 

à Constituição: 

O Presidente Clinton revelou interesse devido aos seus comentários em 

uma entrevista de outubro de 2000 da Rolling Stone. Clinton, é claro, foi 

impedido pela emenda de buscar um terceiro mandato; no entanto, ele não 

foi impedido de registrar sua insatisfação com a emenda e seu desejo de 

um terceiro mandato. Clinton disse que teria se candidatado novamente se 

não fosse barrado pela Vigésima Segunda Emenda e acreditava que 

ganharia o terceiro mandato. Clinton reforçaria essa posição em 2003 com 

apelo para modificar a Vigésima Segunda Emenda, de forma que apenas 

terceiros mandatos consecutivos fossem proibidos.94 

Akhil Reed Amar sustenta que “o limite constitucional afetou profundamente os anos 

de Clinton na presidência; sem esse limite, a política teria sido desempenhada de forma 

bastante diferente”.95 

Por seu turno, Michael J. Korzi especula ainda que, apesar da já consolidada restrição 

constitucional de dois mandatos presidenciais, não seria difícil imaginar “alguns dos 

partidários de Obama considerando os passos para permitir que ele buscasse um terceiro 

mandato”.96  

Em razão disso, compreende que “uma proibição constitucional de mais de dois 

mandatos, consecutivos ou não, é a melhor maneira de equilibrar os interesses conflitantes 

da democracia e do poder e ambição presidencial”.97 
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Em sentido semelhante, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt argumentam que “normas 

de reserva institucional são especialmente importantes em democracias presidenciais”.98  

Assim, conclui-se que, mesmo em uma democracia consolidada, como a norte-

americana, cujo presidencialismo e as formas de controle são vistos como influência para a 

realidade sociopolítica de outros países, ainda estão presentes, na atualidade, dilemas 

referentes à duração do mandato e à reeleição presidencial. 

1.3 O instituto da reeleição no presidencialismo latino-americano 

Aproximando as ideias concatenadas no tópico anterior, referente ao 

desenvolvimento do instituto da reeleição no presidencialismo norte-americano, torna-se 

essencial demonstrar como o instituto tem se revelado nas novas democracias 

experimentadas na América Latina. 

Como é cediço, a América Latina é formada por uma vasta quantidade de países,99 

com conjunturas políticas, sociais e econômicas, distintas e peculiares. A despeito da 

proximidade territorial e das mais variadas influências entre os países que compõem a região, 

é interessante notar e comparar as diferentes, mas aproximadas, percepções sobre a reeleição 

presidencial nesses contextos políticos.  

Segundo Daniel Zovatto, o tema da reeleição presidencial na América Latina 

“experimentou uma mudança radical de tendência. Em apenas duas décadas, deixou de ser 

(no início da terceira onda democrática) uma região de forte vocação anti-reelecionista para 

uma de clara vocação pró-reeleição”.100 

Nessa linha de investigação, pretende-se verificar como os riscos de continuísmos de 

líderes políticos manifestam-se nas novas democracias presidencialistas latino-americanas, 

levando em consideração que, nos termos de Jorge Carpizo, “a democracia na América 

Latina, na maioria dos países, não é consolidada”.101 

Ao lado disso, entre outras patologias que afetam a governabilidade e o 
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funcionamento institucional, buscar-se-á identificar fenômenos observados, por vezes, em 

determinados contextos políticos da América Latina, sendo eles: i) a exacerbada 

personalização do poder; ii) os populismos; iii) os abusos da máquina pública pelo Chefe do 

Poder Executivo e a corrupção;102 e iv) as alterações constitucionais, que modificam 

significativamente as normas relativas à reeleição do Chefe do Poder Executivo.  

Nesse sentido, o presente estudo partirá da percepção de que, em geral, nos países 

latino-americanos, o denominado forte sistema de governo presidencialista103 se relaciona 

com a amplitude de poderes atribuídos ao Chefe do Poder Executivo e, eventualmente, com 

a intrínseca motivação dos líderes políticos à reeleição ao cargo, que, em casos extremos, 

conectam-se com a ambição referente à perpetuação no poder. 

Por não se tratar do objeto principal dessa pesquisa, não se pretende esgotar o tema 

da reeleição e da duração de mandato dos presidentes de todos os países latino-americanos. 

Portanto, a fim de examinar algumas peculiaridades que eventualmente se 

aproximam da realidade brasileira – e por vezes dela se distanciam –, será realizado um 

recorte para analisar, de forma breve e suscinta, o instituto da reeleição nos seguintes países, 

em ordem alfabética: Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, Honduras, 

México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.  

Ressalte-se que essa seleção se deu com base na proximidade, mas também, 

essencialmente, na maior facilidade em acessar estudos e doutrinadores dos respectivos 

países, o que possibilitou uma compreensão mais apurada acerca da reeleição nos sistemas 

políticos adotados em cada um deles. Todavia, não se pretende, neste estudo, exaurir esse 

inesgotável e instigante tema, até porque, parte-se de uma concepção de observador 

estrangeiro, sem a propriedade e a verticalidade daqueles que vivenciam, de perto, a 

realidade de cada país. 
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Argentina 

A Constituição Nacional da Nação Argentina de 1853, em sua redação dada pela 

reforma constitucional de 1994, estabelece em seu art. 90: 

O presidente e o vice-presidente ocuparão o cargo por um período de 

quatro anos, podendo ser reeleitos ou sucederem por um único mandato 

consecutivo. Se forem reeleitos ou tiverem sucesso recíproco, não podem 

ser eleitos para qualquer uma das duas posições, senão com o intervalo de 

um período. 104 

Juan Bautista Alberdi, ao tratar da reeleição presidencial, adverte que “o presidente 

sempre tem meios para tentar a reeleição e raramente deixa de fazer isso”.105 

Nesse mesmo sentido, Alejandro Pérez Hualde explica que, no contexto argentino, 

“(...) cada Presidente que se considerou com certas possibilidades, perseguiu a reiteração de 

sua Presidência”.106 

Assim, Alejandro Pérez Hualde elenca, em uma breve perspectiva histórica, como o 

tema da reeleição presidencial está presente em debates de longa data na Argentina: 

Ao finalizar o século XIX, a segunda presidência de Julio Argentino Roca 

para o período de 1898-1904, que já havia governado desde 1880 a 1886, 

marcou o começo dessa prática ainda que os mandatos não fossem 

consecutivos, pois a constituição vigente o proibia. Logo, ocorreu com 

Hipólito Yrigoyen, que já havia exercido a presidência entre 1916 e 1922, 

o qual se elegeu pela segunda vez logo depois de transcorrido o mandato 

de Marcelo Torcuato de Alvear, a partir de 1928. Mais adiante, já em 1952, 

previu a reforma constitucional que fosse removido o obstáculo posto em 

1949, permitindo a reeleição à Presidência. Juan Domingo Perón 

candidatou-se para um segundo mandato consecutivo. De igual modo, 

também com uma reforma constitucional com idênticos fins, em 1994, o 

reeleito foi o presidente Carlos Saúl Menem em 1995, para um segundo 

mandato, por um período de quatro anos. Em 2011, os argentinos 

novamente reelegeram, por mais um período consecutivo, a Presidente 

Cristina Fernández de Kirchner (...).107 
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Conforme se verifica, as reformas constitucionais de 1952 e 1994 foram 

fundamentais para possibilitar, respectivamente, as reeleições consecutivas dos Presidentes 

Perón e Menem. Ao abordar a reforma constitucional de 1994, Gregorio Badeni explica que 

ela foi fruto do acordo denominado Pacto de Olivos, firmado – em 14 de novembro de 1993 

– entre o Presidente em exercício, Carlos Menem, e o líder da oposição e ex-Presidente, Raúl 

Alfonsín, o qual tratava do “conteúdo que deveria ter a reforma da Constituição”.108 

Muito embora se reconheçam significativas modificações no texto constitucional 

decorrentes da reforma constitucional de 1994, sob um prisma de objetivos a curto prazo, 

Roberto Gargarella pontua que não se pode negar que a principal causa que motivou essa 

reforma foi possibilitar a reeleição do Presidente em exercício.109 

Por último, em uma perspectiva internacional, destaca-se a importância histórica da 

aprovação da Emenda que possibilitou a reeleição presidencial de Menem para o contexto 

do Brasil, cuja Presidência era exercida, naquele momento, por Fernando Henrique Cardoso.  

A título ilustrativo, destaca-se matéria do Jornal do Brasil, datada de 8 de abril de 

1996, em que se divulgou a visita do então Presidente Fernando Henrique Cardoso a Buenos 

Aires para encontro com o Presidente Menem, com a seguinte manchete: “Menem insiste 

em reeleição para FH. O presidente Carlos Menem voltou a defender ontem a reeleição de 

Fernando Henrique Cardoso”.110 
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Bolívia 

Em um contexto mais recente da história boliviana, verifica-se que a Constituição 

Política do Estado Plurinacional da Bolívia, com aprovação de 61,43% dos votantes no 

referendo constitucional realizado em janeiro de 2009, convocado pelo então Presidente Juan 

Evo Morales Ayma, eleito no pleito eleitoral de 2005, estabelece, em seu art. 168, que: 

O período do mandato da presidente ou do presidente e da vicepresidenta 

e do vicepresidente do Estado é de cinco anos, e eles podem ser reeleitas 

ou reeleitos apenas uma vez de maneira contínua.111 

À vista disso, Nataly Viviana Vargas Gamboa relata que o debate acerca do início da 

contagem do primeiro mandato do Presidente Evo Morales “realizou-se fora da Assembleia 

Constituinte, durante os Acordos Congressistas de outubro de 2008 e introduzida dessa 

maneira na CPE (Constituição)”.112  

Nesse sentido, Nataly Viviana Vargas Gamboa pontua: 

Não foi expressada em nenhum momento a vontade constituinte no sentido 

de computar o mandato vigente do Presidente Juan Evo Morales Ayma 

como o primeiro período de mandato que a nova Constituição habilitaria 

para a única reeleição contínua possível. Ao contrário, o texto resultado da 

Assembleia Constituinte indicava que a contagem do primeiro mandato 

teria que iniciar depois da vigência plena do novo texto constitucional. 113 

Além disso, a autora assinala que a interpretação da Constituição de 2009, no tocante 

ao cômputo dos mandatos presidenciais, deu-se a partir da lei de aplicação normativa que 

estabeleceu que a disposição transitória primeira não era aplicável ao Presidente em 

exercício, Evo Morales, já que seu mandato teve início antes da plena vigência da 

Constituição de 2009.114  

Essa questão não passou isenta de críticas e polêmicas.  

Provocado, o Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia apreciou demanda 

judicial e, na Declaración Constitucional Plurinacional n. 0003/2013, em 25 de abril de 2013, 
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decidiu pela constitucionalidade da lei de aplicação normativa, consignando na parte objeto 

do estudo: 

(...) a Assembleia Constituinte na Bolivia, cujo processo foi iniciado em 

2006, concluindo em 2009, teve inequivocadamente um caráter originário, 

com origem na vontade democrática popular, característica da qual se 

entende sua autonomia, em virtude da qual, a nova ordem é diferente da 

pré-existente, a nova ordem implica uma nova era jurídico-política baseada 

na refundação do Estado, portanto, conclui-se que é absolutamente 

razoável e de acordo com a Constituição calcular o prazo para o exercício 

de funções, tanto do presidente, como do vice-presidente, do Estado 

Plurinacional da Bolívia, a partir do momento em que a função constituinte 

reuniu o Estado e, portanto, criou uma nova ordem jurídico-política. 115 

Com essa decisão do Tribunal Constitucional Plurinacional, que validou a referida 

lei de aplicação normativa, possibilitou-se que Evo Morales disputasse as eleições para o 

cargo de Presidente, sem computar o tempo em que exerceu a presidência antes da plena 

entrada em vigor da Constituição de 2009.  

Logo, mediante essa interpretação normativa, no pleito de 2009, Evo Morales foi 

eleito novamente Presidente. Na hipótese, a suposta reeleição não teria efeitos na contagem 

da duração do mandato presidencial até então exercido por ele.  

Por seu turno, nas eleições de 2014, Evo Morales se sagrou vencedor, reelegendo-se 

Presidente da Bolívia para o exercício de seu terceiro mandato no cargo.  

Em 2016, Evo Morales convocou um referendo para viabilizar a sua candidatura ao 

quarto mandato presidencial, porém não conseguiu atingir seu objetivo.116  
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Não obstante isso, em novembro de 2017, o Tribunal Constitucional Plurinacional da 

Bolívia permitiu reeleições presidenciais ilimitadas, fixando, na Sentencia 0084-2017, o 

seguinte entendimento: 

(...) a vontade do constituinte, em relação à reeleição da presidente ou do 

presidente e da vice-presidente ou do vice-presidente, era optar pela 

reeleição consecutiva à vontade do povo; isto é, o constituinte originário 

considerou que não deveria haver limites para a possibilidade de que as 

referidas autoridades pudessem se candidatar novamente para o cargo em 

exercício, já que a continuidade, ou não, dependia, em qualquer caso, 

daquilo que determina a vontade popular de dar-lhe, ou não, mais uma vez 

a sua confiança.117 

Em seguida, como resultado da autorização de reeleições ilimitadas pelo próprio 

Tribunal Consitutional Plurinacional, o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia habilitou, em 

2018, a candidatura de Evo Morales para a disputa, no pleito eleitoral de 2019, ao seu quarto 

mandato como Presidente.118 

Colômbia 

Augusto Hernández Becerra descreve que, ao longo da história colombiana, a 

reeleição presidencial foi objeto de diferentes tratamentos constitucionais, explicando que: 

Após a norma constitucional vedar a reeleição presidencial imediata 

durante 159 anos, e em 1991 a reeleição presidencial ser definitivamente 

proibida, em 2004 reformou-se a Constituição para permitir, pela primeira 

vez, a reeleição imediata de um Presidente em exercício.119 

Conforme salientado pelo autor, a partir da reforma constitucional de 2004, realizada 

mediante o Acto Legislativo n. 2/2004, alterou-se o art. 197 da Constituição Política da 

Colômbia de 1991, que antes vedava a reeleição presidencial, para dispor acerca da 

possibilidade de reeleição imediata do Presidente em exercício, sendo considerada “uma das 
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alterações mais bruscas na tradição constitucional colombiana”.120 

Nessa toada, esclarece Augusto Hernández Becerra que “a coincidência da reforma 

da Constituição, promovida pelo governo, com o interesse político do Presidente Álvaro 

Uribe Vélez em renovar o seu mandato, foi duramente criticada”,121 destacando que, “como 

era previsível, uma vez removida a proibição constitucional, o Presidente aspirou a reeleição 

e a obteve com uma alta votação”.122 

O autor destaca ainda que, não fosse suficiente o exercício de dois mandatos 

presidenciais por Álvaro Uribe, em 2008, “surgiu um movimento cidadão para apresentar ao 

Congresso um projeto de lei de iniciativa popular pelo qual se convocava um referendo 

constitucional, que possibilitasse um terceiro mandato ao Presidente Uribe”.123 

Diante disso, o Congresso colombiano aprovou a Lei n. 1.354/2009 e, naquele ano, 

foi convocado um referendo para tratar da possibilidade de o Presidente Álvaro Uribe 

disputar sua segunda reeleição presidencial imediata, cabendo ao povo colombiano 

responder sim, não ou branco ao seguinte questionamento: 

Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 197 da Constituição Política terá a 

seguinte redação: “Quem for eleito para a presidência da República por 

dois períodos constitucionais só poderá ser eleito para outro mandato”.124 

Todavia, restou frustrada a tentativa de Álvaro Uribe em disputar e, eventualmente, 

exercer o terceiro mandato como Presidente da Colômbia, uma vez que, em sede de controle 

de constitucionalidade, a Corte Constitucional da Colômbia declarou, em 26 de fevereiro 

2010, a inconstitucionalidade da Lei n. 1.354/2009, consignando que a segunda reeleição 

presidencial, ou seja, o exercício de três mandatos consecutivos afrontaria o texto 

constitucional e o princípio da alternância.  

  

                                                           
120 BECERRA, Augusto Hernández. Presidencialismo e reeleição presidencial na Colômbia. In: SANTANO, 

Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. 

p. 186.  
121 BECERRA, Augusto Hernández. Presidencialismo e reeleição presidencial na Colômbia. In: SANTANO, 

Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. 

p. 186. 
122 BECERRA, Augusto Hernández. Presidencialismo e reeleição presidencial na Colômbia. In: SANTANO, 

Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. 

p. 186. 
123 BECERRA, Augusto Hernández. Presidencialismo e reeleição presidencial na Colômbia. In: SANTANO, 

Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. 

p. 188. 
124 Tradução livre. BECERRA, Augusto Hernández. Presidencialismo e reeleição presidencial na Colômbia. 

In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. 

Curitiba: Íthala, 2015. p. 188. 



45 

Confiram-se, a propósito, os fundamentos adotados na Sentencia C-141/10:125 

O princípio democrático é um elemento essencial da Constituição de 1991 

e está claro no texto constitucional que a Colômbia é uma democracia 

participativa, representativa e pluralista, características que estão 

indissoluvelmente ligadas à realização de eleições transparentes, 

periódicas, inclusivas, competitivas e igualitárias, onde a própria ideia de 

representação está conectada, portanto, a períodos fixos e eleições 

periódicas, nas quais a alternância assume uma dupla dimensão: (i) como 

um pilar da estrutura democrática em que toda a autoridade é alternada e 

não há previsão de cargos eletivos vitalícios; e (ii) como um limite ao poder 

político, e embora a reeleição imediata, introduzida pela Acto Legislativo 

n. 02, de 2004, não constituísse uma substituição da Constituição, porque, 

em qualquer caso, um limite absoluto foi contemplado no final do exercício 

do poder do Presidente da República e foram mantidas eleições periódicas 

para a ocupação deste cargo, um terceiro mandato no exercício do poder, 

que foi o resultado de um segundo mandato presidencial, poria em causa o 

princípio da alternância, uma vez que manter no poder uma pessoa e impor 

a reprodução da mesma tendência política e ideológica ao longo de um 

período mais longo que é considerado razoável, em conformidade com as 

regras de funcionamento de um regime presidencial típico e que o 

constituinte colombiano estabeleceu, tanto na versão original Carta de 

1991, como na reforma validamente introduzida pelo Acto Legislativo n. 

02 de 2004. Essa afetação ao princípio da alternância projetaria 

consequências para os fins constitucionais por si perseguidos e, em 

particular, as chances das minorias e da oposição sofrerem consideráveis 

prejuízos, pois teriam que adiar suas expectativas legítimas por um período 

adicional, em que, novamente, as equipes e as teses já experimentadas ao 

longo de oito anos seriam impostas.126 

Por último, cumpre esclarecer que, mesmo após a decisão da Corte Constitucional 

colombiana, o debate sobre a reeleição presidencial na Colômbia ainda perdurou.  

Em 2015, o Congresso colombiano aprovou o Acto Legislativo n. 2/2015, alterando 

o art. 197 da Constituição, para reestabelecer – retomando as tradições do texto original da 

Constituição de 1991 – a vedação absoluta da reeleição presidencial.127  
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Como resultado, a Constituição Política da Colômbia de 1991, com redação dada 

pelo Acto Legislativo n. 2/2015, veda, de forma absoluta a reeleição presidencial, nos 

seguintes termos:  

Art. 197. O cidadão que tenha exercido a Presidência, a qualquer título, 

não pode ser eleito presidente da república. Esta proibição não cobre o 

vice-presidente quando ele o tiver exercido por menos de três meses, de 

forma contínua ou descontínua, durante o período de quatro anos. A 

proibição da reeleição só pode ser reformada ou revogada por referendo de 

iniciativa popular ou assembleia constituinte.128 

Costa Rica 

A Constituição Política da República da Costa Rica de 1949, com redação dada pela 

reforma constitucional de 1969, em seu art. 132, inciso 1, previa que:  

Não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente:  

1) O presidente que exerceu a presidência durante qualquer período, nem 

o vice-presidente ou seu substituto, que tenha exercido durante a maior 

parte do período constitucional.129 

Jorge Enrique Romero Pérez explica que, se, de um lado, a adoção da vedação da 

reeleição presidencial foi fruto da reforma constitucional de 1969, de outro, em tempos mais 

recentes: 

os grupos hegemônicos do país e empresários estrangeiros com 

investimentos nesta nação tiveram plena consciência de que, para as 

eleições presidenciais de 2002 (período 2002-2006), bem como as eleições 

de 2006 (período de 2006-2010) não teriam um político que os 

representasse, sentindo, urgentemente, a necessidade de buscar e encontrar 

este ator político que fosse candidato, com possibilidades de sucesso em 

ambas as eleições.130 
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Em razão disso, Jorge Enrique Romero Pérez revela que o Tribunal Constitucional 

costa-riquenho foi instado a se manifestar sobre o tema em duas oportunidades e teve papel 

fundamental para modificar o entendimento acerca da vedação à reeleição presidencial na 

Costa Rica até então prevista pela reforma constitucional de 1969.131 

Inicialmente, em 2000, na Sentença n. 7.818, o Tribunal Constitucional se 

pronunciou pela proibição da reeleição presidencial.132  

Já em 2003, na Sentença n. 2.771, declarou nula a reforma constitucional de 1969, 

retomando a redação original da Constituição de 1949 e permitindo a reeleição presidencial 

imediata. Por 5 votos a favor e 2 contra, concluiu que: 

(…) na reforma do art. 132 da Constituição Política, operada pela Lei n. 

4349, houve violação do procedimento previsto conforme indicado. (…) O 

direito à reeleição foi consagrado pela Assembleia Constituinte e é uma 

garantia constitucional dos direitos políticos dos costarriquenhos no 

exercício do direito de eleger, também consagrado no art. 23 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. Isso implica a anulação da reforma 

feita ao art. 132, parágrafo 1º, da Constituição Política, por meio da Lei n. 

4349, de 11 de julho de 1969, razão pela qual retoma a validade da norma 

como era disposta antes da dita reforma (…).133 

Assim, o art. 132 da Constituição da Costa Rica passou a dispor o seguinte: 

Art. 132. Não poderá ser eleito presidente ou vice-presidente:  

1) Aquele que tenha servido a presidência em qualquer período dentro dos 

oito anos anteriores ao período para o qual a eleição foi realizada, nem o 

vice-presidente ou seu substituto, que tenha servido durante a maior parte 

dos períodos que compreendem os oito anos expressos; (Por Resolução da 

Câmara Constitucional n. 2771-03, de 4 de abril de 2003, a emenda 

efetuada nesta subseção foi anulada pelo artigo único da Lei n. 4349, de 11 

de julho de 1969, retomando a vigência da norma como era disposta antes 

da reforma.).134 

Portanto, após a resolução da questão pelo Tribunal Constitucional na Sentença n. 

2.771, proferida em 2003, restabeleceu-se a possibilidade de reeleição presidencial, para o 
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exercício do cargo tão somente por dois mandatos sucessivos, de quatro anos cada, tendo 

sido afastada a interpretação dada pela reforma constitucional de 1969, que até então proíbia 

a reeleição presidencial. 

Chile 

A Constituição Política da República do Chile de 1980, com redação dada pela 

reforma constitucional de 2005, em seu art. 25, assim prevê: “O presidente da república 

exerce o cargo pelo período de quatro anos e não pode ser reeleito para o mandato 

seguinte”.135 

Segundo Francisco Zúñiga Urbina: 

a não-reeleição imediata tem sido regra constitucional permanente no 

regime constitucional democrático chileno desde 1871 até os dias de hoje, 

com uma só interrupção do regime autoritário cívico-militar de 1973 a 

1990.136  

Dessa forma, verifica-se que é vedada a reeleição presidencial imediata no Chile, 

sendo possível, todavia, nova eleição após o interstício de um mandato presidencial. 

Equador 

A Constituição da República de Equador de 2008, no art. 144, assim prevê: “A 

Presidente ou o Presidente da República permanecerá quatro anos no cargo e poderá ser 

reeleito apenas uma vez”.137 

Rafael Oyarte esclarece que, no Equador, somente se proibiu a reeleição presidencial 

nas Constituições de 1929 e 1978-79.138 Ao examinar o contexto equatoriano, o autor relata 

que já foi experimentada “a proibição da reeleição na Constituição de 1978-79, a reeleição 
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condicionada na reforma de 1995, para alcançar a limitada, com a possibilidade de exercê-

la imediatamente, em 2008”.139  

Como visto, a Constituição de 2008 permite uma única reeleição ao cargo de 

Presidente. Todavia, o referido texto constitucional sofreu modificações significativas.  

Em 2015, a Assembleia Nacional da República do Equador, durante o exercício do 

mandato do Presidente Rafael Correa, aprovou Emenda Constitucional que permitiu 

reeleições indefinidas. Alterou-se, assim, a redação do art. 144 da Constituição de 2008 para, 

no inciso segundo, suprimir “(...) a frase ‘apenas uma vez’. Adicionar após a palavra ‘pode’ 

a frase: ‘candidatar-se’”.140 

Se, de um lado, possibilitou-se, em 2015, a reeleição indefinida mediante a aprovação 

de Emenda Constitucional, de outro lado, em 2018, durante o exercício da Presidência por 

Lenín Moreno, adversário político de Rafael Correa, convocou-se referendo para, dentre 

outros questionamentos, possibilitar ao povo equatoriano responder sim, ou não, para a 

seguinte pergunta: 

Para garantir o princípio da alternância, você concorda em emendar a 

Constituição da República do Equador para que todas as autoridades eleitas 

possam ser reeleitas por apenas uma vez para o mesmo cargo, recuperando 

o mandato da Constituição de Montecristi e deixar sem efeito a reeleição 

indefinida aprovada por emenda da Assembleia Nacional em 3 de 

dezembro de 2015, conforme estabelecido no anexo 2?141 

Como resultado, “por ter obtido 6.115.590 votos que representam 64,20% do total de 

votos válidos dos eleitores que constam no Registro Eleitoral, os cidadãos se pronunciaram 

para a OPÇÃO SIM”.142  
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Assim, a maioria do povo equatoriano decidiu, mediante referendo, pela eliminação 

das reeleições indefinidas, possibilitando tão somente uma única reeleição presidencial 

consecutiva.143 

Honduras 

A Constituição da República de Honduras de 1982, em seu texto original, veda 

expressamente a reeleição ao cargo de Presidente. Prevê ainda que aqueles que pretenderem 

suprimir a norma perdem de imediato o cargo e os direitos para o exercício de qualquer 

função pública por dez anos. 

Em seu art. 4, a Carta constitucional hondurenha estabelece que “a alternância no 

exercício da presidência da República é obrigatória. A violação desta regra constitui um 

crime de traição contra a pátria”.144  

O art. 237 dispõe que “o mandato presidencial será de quatro anos e terá início no 

vigésimo sétimo dia do mês de janeiro seguinte à data da eleição”.145  

Por sua vez, o art. 239 determina: 

O cidadão que tiver exercido a chefia do poder executivo não poderá ser 

presidente ou nomeado. Aqueles que violarem esta disposição ou 

proporem sua reforma, bem como aqueles que a apoiem, direta ou 

indiretamente, deixarão imediatamente de trabalhar em seus respectivos 

cargos e serão inabilitados por dez anos para o exercício de qualquer 

função pública.146 

Álvaro Felipe Albornoz Pérez entende que a vedação absoluta da reeleição 

presidencial em Honduras é considerada uma cláusula pétrea na Constituição vigente, 

explicando que “(...) o princípio da não reeleição se encontra blindado com normas que 

penalizam as reformas ou as propostas de reforma que pretendam estabelecer a reeleição 

presidencial do país”.147 
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De acordo com Álvaro Felipe Albornoz Pérez, em 2009, “Honduras presenciou o 

primeiro fracasso absoluto na tentativa de reformar a Constituição e eliminar a proibição 

para ser reeleito o Presidente da República”.148  

Isso porque o Presidente à época, Manuel Zelaya, propôs uma consulta popular para 

rever o dispositivo constitucional que proibia a reeleição presidencial, sendo que essa 

tentativa, na visão do referido autor, gerou “(...) uma crise política sem precedentes, que 

terminou com a expulsão do poder do Presidente Zelaya, com a aplicação dos artigos 

constitucionais que protegem e blindam o princípio da alternância”.149 

Cumpre ressaltar, todavia, que, em face dessa previsão constitucional, no final de 

2014, dezesseis deputados ingressaram com recurso de inconstitucionalidade contra o 

dispositivo constitucional que veda a reeleição presidencial. 

Em 2015, a Corte Suprema de Justiça decidiu pela inconstitucionalidade da 

vedação.150 Por sua vez, o Tribunal Supremo Eleitoral, em 2016, de forma unânime, decidiu 

por acatar e cumprir a decisão da Suprema Corte.151 

Como resultado do entendimento firmado pela Corte Suprema de Justiça e acatado 

pelo Tribunal Supremo Eleitoral, Juan Orlando Hernández foi reeleito Presidente de 

Honduras nas eleições de 2017.152 

México 

A Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos de 1917, em sua redação 

original, previa a vedação absoluta da reeleição presidencial.153  
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O texto constitucional sofreu reforma em 2014, porém a vedação absoluta à reeleição 

foi mantida, nos termos do art. 83: 

O presidente iniciará o exercício de seu mandato em 1º de outubro e durará 

seis anos. O cidadão que ocupou o cargo de presidente da república, eleito 

popularmente, ou com o caráter de interino ou substituto, ou 

provisoriamente assuma a chefia do poder executivo federal, em nenhum 

caso e por qualquer razão poderá retornar ao cargo.154  

No contexto mexicano, o tema da reeleição presidencial possui relevância histórica.  

As críticas contra reeleições ilimitadas do Chefe do Poder Executivo há muito 

estiveram presentes na consciência mexicana, pois, de acordo com Jorge Fernández Ruiz: 

A Constituição de 1857 não fez pronunciamento expresso sobre a 

reeleição, mas tampouco apontou como causa de inelegibilidade para a 

presidência da república ter ocupado o cargo anteriormente, o que foi 

interpretado na prática como uma autorização tácita de reeleição, que foi 

aproveitada pelos presidentes Benito Juárez e Sebastián Lerdo de 

Tejada.155 

Assim, como na Constituição de 1857 não havia vedação expressa à reeleição 

presidencial, o então Presidente Benito Juárez, em 1871, postulou nova reeleição ao cargo, 

o que gerou reação imediata.  

Nesse mesmo ano, o General Porfirio Díaz Mora, contrário à reeleição sucessiva do 

então Presidente Benito Juárez, elaborou o Plan de la Noria para justificar a insurreição, 

que, relata Jorge Fernández Ruiz, possuía a seguinte redação: 

começava com a frase: ‘a reeleição indefinida, forçada e violenta do 

executivo federal, colocou em risco as instituições nacionais’, e terminava 

dizendo: “Que nenhum cidadão se imponha e se perpetue no exercício do 

poder, e esta será a última revolução”.156 

Se, de um lado, é possível observar que, no Plan de la Noria, Porfirio Díaz Mora 

adotou uma bandeira contrária à reeleição presidencial, de outro, os atos praticados pelo 

General quando esteve no poder contradisseram as suas propostas iniciais. 
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Como salientado por Jorge Fernández Ruiz, “o porfiriato – entendido como a 

permanência de Porfirio Díaz no exercício do Poder Executivo –, durou de 28 de novembro 

de 1876 a 25 de maio de 1911”157 e para atingir esse feito: 

A metamorfose do golpe anti-reelecionista em reelecionista foi gradual, 

através de três reformas na Constituição. (...) As repetidas reeleições do 

presidente Díaz foram acompanhadas de numerosas reeleições de 

governadores dos Estados, de senadores, de deputados e de membros dos 

conselhos municipais.158 

Nota-se, portanto, que Porfirio Díaz permaneceu no poder mediante reformas 

constitucionais. Em sua primeira reforma constitucional, restabeleceu a reeleição não 

imediata, então prevista na Constituição de 1824,159 para, na segunda reforma, modificar e 

permitir uma única reeleição imediata. Na terceira, estabeleceu a reeleição indefinida e 

ilimitada, o que possibilitou sua perpetuação no poder.160 

Jorge Fernández Ruiz esclarece que, tão somente em 1910, foi proclamado, por 

Francisco Indalecio Madero, o Plan de San Luis, sob o lema “Sufragio efectivo. No 

reelección” (“Sufrágio efetivo. Não reeleição”), movimento que se insurgia contra as 

autoridades que governavam naquele período. Daí, deu-se início à revolução mexicana.  
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Ao examinar a realidade mexicana, John M. Carey observa: 

A ideia de “não reeleição!” foi marcada na consciência política da América 

Latina como o grito de guerra de Francisco Madero em 1910 para derrubar 

Porfirio Díaz depois de 34 anos em que Díaz dominou o poder executivo 

mexicano.161  

Todavia, o autor adverte – na mesma linha apresentada por Jorge Fernández Ruiz 

quando este se referiu ao slogan de campanha de Porfírio Días contra a reeleição de Benedito 

Juarez – que “a controvérsia sobre o continuísmo presidencial e sobre restrições 

constitucionais à reeleição, no entanto, tem raízes históricas que vão muito além”.162 

Por essas razões, Jorge Fernández Ruiz, ao explicar a vedação absoluta da reeleição 

presidencial no texto constitucional mexicano vigente, assevera que, desde os idos da 

revolução mexicana, que teve como consequência expressivo número de militares e civis 

mortos, “(...) ninguém se atreveu a propor abertamente a reeleição presidencial no 

México”.163  

Paraguai 

A Constituição Nacional do Paraguai de 1992 estabelece, em seu art. 229:  

O presidente da república e o vice-presidente exercerão suas funções 

durante o período de cinco anos improrrogáveis, contado a partir do dia 

quinze de agosto após as eleições. Eles não podem ser reeleitos em nenhum 

caso. O vice-presidente só poderá ser eleito presidente para o mandato 

subsequente se tiver deixado o cargo seis meses antes das eleições gerais. 

Quem tiver ocupado a presidência por mais de doze meses não poderá ser 

eleito vice-presidente da república.164 
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Segundo Gustavo Javier Rojas Bogado, a vedação absoluta da reeleição presidencial 

está atrelada ao período ditatorial paraguaio exercido pelo General Alfredo Stroessner, 

respaldado nas Constituições de 1940 e 1967 (reformada em 1977).165  

Diante disso, Gustavo Javier Rojas Bogado esclarece que “a proibição absoluta da 

reeleição se deve a circunstâncias históricas, as mesmas que permearam toda a região, sendo 

até o momento neste país um tema tabu a modificação desta disposição”.166 

Peru 

A Constituição Política do Peru de 1993, em seu art. 112, nos termos originais, assim 

previa: 

O mandato presidencial é de cinco anos. O presidente pode ser reeleito 

imediatamente por um período adicional. Depois de outro período 

constitucional, pelo menos, o ex-presidente pode voltar a se candidatar, 

sujeito às mesmas condições.167  

César Landa Arroyo explica que, ao longo da história constitucional peruana, 

prevalecia nos textos constitucionais a vedação à reeleição presidencial imediata.168  

O autor assevera, todavia, que a tradição de irrelegibilidade foi interrompida durante 

“os governos de Leguía (1919-1930) e Fujimori (1990-2000)”.169 

No tocante ao período em que o país foi governado por Alberto Fujimori, o autor 

relata que o então Presidente buscou “(...) por diferentes meios facilitar uma segunda 

reeleição e, desta maneira, exercer o poder pela terceira vez consecutiva”,170 uma vez que, 
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após o exercício de dois mandatos na Presidência, já não podia – sob a égide da Constituição 

de 1993, que somente permitia uma reeleição imediata – candidatar-se ao terceiro mandato 

no pleito eleitoral de 2000. 

César Landa Arroyo esclarece que, ante a vedação constitucional ao terceiro mandato 

sucessivo, “a maioria do Congresso, fazendo uso das práticas parlamentares de exceção e de 

seu número aprovou, em setembro de 1996, a Lei n. 26.657, que ‘interpretou de modo 

autêntico’ o art. 112 da Constituição”.171  

Assim, a partir dessa nova interpretação do texto constitucional (interpretação 

autêntica), o Congresso peruano iniciou o processo para viabilizar a candidatura para o 

terceiro mandato de Fujimori nas eleições de 2000, dando a seguinte redação à norma 

constitucional: 

Art. Único – interpreta-se de modo autêntico, que a reeleição a que se 

refere o art. 112 da Constituição, está referida e condicionada aos mandatos 

presidenciais iniciados com posterioridade à data de promulgação do 

referido texto constitucional. Consequentemente, interpreta-se 

autenticamente que no cômputo não se considera retroativamente os 

mandatos presidenciais iniciados antes da vigência da Constituição.172 

Ademais, o autor registra que, em face da referida lei de interpretação autêntica, que 

deu nova interpretação ao art. 112 da Constituição peruana, ajuizou-se ação de 

inconstitucionalidade e, em 1997, o Presidente do Tribunal Constitucional publicou duas 

sentenças: 

(...) uma, declarando a inaplicabilidade desta lei ao Presidente Fujimori, e 

outra, que declarou improcedente a ação, ao não ter alcançado a maioria 

[dos votos] requerida para que a norma fosse declarada inconstitucional.173 

Portanto, o Tribunal Constitucional abriu caminho para o terceiro mandato 

consecutivo, possibilitando que Fujimori se reelegesse em 2000, “dentro de um clima de 

grave crise institucional, denúncias de fraude eleitoral e corrupção”.174  
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Não obstante isso, diversos acontecimentos prejudicaram a governabilidade do então 

Presidente Fujimori, de modo que o exercício do terceiro mandato perdurou por apenas um 

ano.175 

Com o término do regime fujimorista, retomou-se a tradição constitucional peruana 

com a aprovação pelo Congresso, no final de 2000, da Lei n. 27.635, que modificou a 

redação do art. 112 da Constituição, passando a prever o seguinte:  

O mandato presidencial é de cinco anos, não há reeleição imediata. Depois 

de outro período constitucional, pelo menos, o ex-presidente pode voltar a 

se candidatar, sujeito às mesmas condições.176 

Assim, verifica-se que é vedada a reeleição presidencial imediata no Peru, sendo 

possível, todavia, nova eleição após o interstício de um mandato presidencial. 

Uruguai 

A Constituição da República Oriental do Uruguai de 1967, com redação dada pela 

reforma constitucional de 1996, em seu art. 152, estabelece o seguinte: 

O presidente e o vice-presidente permanecerão no cargo por cinco anos e, 

para voltarem a exercer o cargo novamente, será necessário o transcurso 

do prazo de cinco anos desde a data do término do mandato.  

Esta disposição inclui o presidente em relação à vice-presidência e não ao 

vice-presidente em relação à presidência, salvo as exceções dos parágrafos 

a seguir. 

O vice-presidente e o cidadão que tenham ocupado a presidência por mais 

de um ano, não poderão ser eleitos para tais cargos sem o transcurso do 

mesmo prazo estabelecido no primeiro parágrafo. 

O presidente, o vice-presidente ou o cidadão que estiver no exercício da 

presidência nos três meses anteriores à eleição também não pode ser 

eleito.177 
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No Uruguai, a questão da reeleição presidencial é tratada por Rubén Flores 

Dapkevicius, que explica: “a história constitucional uruguaia nunca autorizou esta 

prática”.178  

Assim, verifica-se que é vedada a reeleição presidencial imediata no Uruguai, sendo 

possível, todavia, nova eleição após o interstício de cinco anos do exercício das funções 

como Presidente ou Vice-Presidente. 

Venezuela 

Luis Daniel Álvarez V. comenta que a controvésia da reeleição presidencial na 

Venezuela se inicia com a contradição de que, muito embora tradicionalmente houvesse uma 

restrição constitucional ao instituto, “desde a separação de Colômbia e o nascimento do 

Estado independente, transcorreram 184 anos, dos quais 60,86% desse período, a Venezuela 

teve, unicamente, dez presidentes”.179 

O governo de Hugo Cháves é um exemplo desse paradoxo. 

Em 1999, assumia a cadeira da Presidência Hugo Cháves, que convocou uma 

Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. Nesse ponto, 

Luis Daniel Álvarez V. esclarece que a convocatória de uma Constituinte “(...) não estava 

contemplada na Constituição então vigente, mas que foi avalizada pela Corte Suprema de 

Justiça”.180 

Aprovada por referendo popular, a Constituição da República Bolivariana da 

Venezuela de 1999, no art. 230, em sua redação original, passou a prever o seguinte: “O 

mandato presidencial é de seis anos. O presidente ou a presidenta da república pode ser 

reeleito ou reeleita, imediatamente e apenas uma vez, por um novo mandato”.181  

Em seguida, foram convocadas novas eleições e Hugo Cháves se sagrou vencedor do 

pleito eleitoral de 2000 para o cargo de Presidente, sob a égide da Constituição de 1999.  

                                                           
178 DAPKEVICIUS, Rubén Flores. A reeleição presidencial na República Oriental do Uruguai. In: SANTANO, 
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p. 63. 
179 ÁLVAREZ V., Luis Daniel. A reeleição na Venezuela: uma tragédia com muito continuísmo, personalismo 

e, em alguns casos, autocracia. In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas 

políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 163. 
180 ÁLVAREZ V., Luis Daniel. A reeleição na Venezuela: uma tragédia com muito continuísmo, personalismo 

e, em alguns casos, autocracia. In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). Reeleição presidencial nos sistemas 

políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 176. 
181 VENEZUELA. Constituição da República Bolivariana da Venezuela de 1999. Disponível 

em: < http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/constitucion-nacional-7.pdf>. Acesso em: 
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Nesse sentido, Luis Daniel Álvarez V. explica que “Hugo Cháves conseguiu ser 

eleito para o mandato de 2000-2006, sendo que o Tribunal Supremo de Justiça decidiu não 

computar o período desde 1999 que o Presidente tinha estado no poder”.182 

Em razão da interpretação dada à Constituição de 1999, Hugo Chávez se reelegeu, 

em 2006, para o segundo mandato presidencial, sob a égide da Constituição de 1999.  

Luis Daniel Álvarez V. assinala, ainda, que, em 2007, o Presidente Chávez convocou 

um referendo para a modificação, dentre outras questões, da duração do mandato (de seis 

para sete anos) e dos limites à reeleição presidencial. Apesar de não ter alcançado seus 

objetivos, Chavéz convocou, em 2009, novo referendo para reforma de dispositivos 

constitucionais.  

Segundo Luis Daniel Álvarez V.: 

a convocatória per se gerava polêmica, uma vez que o art. 345 da Magna 

Carta apontava que uma proposta de reforma constitucional rejeitada não 

poderia ser apresentada no mesmo período constitucional à Assembleia 

Nacional.183  

O governo ignorou as críticas e seguiu com a convocatória do referendo e, em 

fevereiro de 2009, formulou à população a seguinte pergunta: 

Você aprova a emenda dos arts. 160, 162, 174, 192 e 230 da Constituição 

da República, em trâmite na Assembleia Nacional, que amplia os direitos 

políticos do povo, a fim de permitir que qualquer cidadão ou cidadã no 

exercício de um cargo eletivo possa ser sujeito à postulação como 

candidato ou candidata ao mesmo cargo, pelo tempo estabelecido pela 

Constituição, dependendo sua possível eleição, exclusivamente, do voto 

popular?184 
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Como resultado do referendo de 2009, 54,85% (sim) contra 45,14% (não),185 

aprovou-se a Enmienda n. 1/2009, permitindo-se a reeleição presidencial ilimitada na 

Venezuela.186  

Assim, o art. 230 da Constituição venezuelana, que antes autorizava tão somente uma 

reeleição presidencial imediata, foi alterado e passou a estabelecer o seguinte: “O mandato 

presidencial é de seis anos. O presidente ou a presidenta pode ser reeleito ou reeleita”.187 

Com a possibilidade de reeleições ilimitadas, Hugo Cháves foi reeleito, mais uma 

vez, no pleito de 2012, mas veio a falecer em 2013, sem terminar, portanto, seu terceiro 

mandato como Presidente da Venezuela.  

Diante disso, em 2013, foram convocadas novas eleições, tendo assumido a 

Presidência Nicolás Maduro, que, por sua vez, foi reeleito no pleito de 2018.  

Esclareça-se, por fim, que o pleito eleitoral de 2018 não foi reconhecido pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA)188 e, em 2019, diversos países, incluindo o 

Brasil, reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela.189 
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Considerações finais sobre a reeleição no presidencialismo latino-americano 

Simón Bolívar, em seu célebre Discurso de Angostura, realizado em 15 de fevereiro 

de 1819 perante o Congresso da Venezuela, afirmou que a continuação da mesma pessoa no 

exercício da chefia do Poder Executivo tem sido, de forma frequente, a ultimação de 

governos democráticos. Em suas palavras, manifestou: 

A continuação da autoridade em um mesmo indivíduo tem sido 

frequentemente o término dos governos democráticos. As eleições 

reiteradas são essenciais nos sistemas populares, porque nada é tão 

perigoso quanto deixar um cidadão permanecer longo tempo no poder. O 

povo fica acostumado a obedecê-lo e ele fica acostumado a mandar; de 

onde a usurpação e a tirania se originam. A garantia da liberdade 

republicana é um zelo justo, e nossos cidadãos devem temer, com ampla 

justiça, que o mesmo magistrado que mandou neles muito tempo, mande 

perpetuamente.190 

Não obstante ter fixado seu entendimento no discurso realizado no Congresso da 

Venezuela, Simón Bolívar modificou sua posição a respeito da reeleição presidencial e do 

continuísmo.  

John M. Carey,191 em estudo sobre a reeleição na América Latina, destaca que, após 

sete anos do discurso proferido na Venezuela, em pronunciamento ao Congresso da Bolívia, 

em 25 de maio de 1826, Simón Bolívar defendeu: 

O presidente da república vem a estar em nossa Constituição, como o Sol 

que, firme em seu centro, dá vida ao Universo. Esta autoridade suprema 

deve ser perpétua; porque nos sistemas sem hierarquias é necessário, mais 

do que em outros, um ponto fixo em torno do qual os magistrados e os 

cidadãos, os homens e as coisas se voltam. Dê-me um ponto fixo, disse um 

velho homem, e moverei o mundo. Para a Bolívia, esse ponto é o presidente 

vitalício. Nele reside toda a nossa ordem, independente desta ação. Sua 

cabeça foi cortada para que ninguém possa temer suas intenções e suas 

mãos foram amarradas para que ninguém seja ferido.192 

Nessa perspectiva, John M. Carey pontua que, “enquanto, inicialmente, para 

Venezuela, ele defendia uma concentração de poder no Executivo e mandatos curtos, a sua 

presidência vitalícia para a Bolívia era dotada de autoridade constitucional limitada”.193 
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Assim, Simón Bolívar, ao defender expressamente a presidência vitalícia para a 

Bolívia, utilizou-se, segundo John M. Carey, da premissa de que as limitações 

constitucionais dos poderes presidenciais garantiriam a estabilidade e preveniriam a 

tirania.194  

Entretanto, seriam essas limitações constitucionais suficientes? 

Após a breve descrição sobre o controverso e instigante tema da reeleição em 

determinados países da América Latina, sem a pretensão de esgotá-lo, observa-se que, apesar 

de alguns primarem pela irrelegibilidade, não é possível traçar uma característica uniforme 

em todos eles, tendo em vista os distintos contextos culturais e políticos de cada localidade, 

a influenciar diretamente o desenho institucional e o emprego da reeleição do Chefe do Poder 

Executivo nos sistemas políticos.195  

Por outro lado, constatou-se que alguns países latino-americanos experimentaram a 

introdução da reeleição presidencial mediante a utilização dos mais variados instrumentos 

constitucionais e, em busca da continuidade e da perpetuação de líderes políticos, acabaram 

por despertar aversão e medo da sociedade pela ausência de limites ao instituto.  

Sobre essa problemática, Gabriel L. Negretto explica: 

A maioria das reformas constitucionais na América Latina afroxou as 

normas de reeleição presidencial, passando da vedação absoluta ou 

reeleição após um período para uma única reeleição consecutiva. Em 

contraste com a redução do mandato, a possibilidade de reeleição 

consecutiva, mesmo limitada a dois períodos, aumenta a probabilidade de 

os presidentes em exercício prolongarem seu mandato.196 

Em exame do contexto eleitoral na América Latina, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto 

demonstra sua inquietação com o instituto da reeleição quando ilimitada e sucessiva, 

argumentando que, em determinadas circunstâncias, ele acaba por se transformar em 

continuísmos de líderes políticos populares.197 

Por sua vez, Mônica Caggiano, ao verificar que a realidade latino-americana constitui 

campo fértil para investigação, identifica que se fazem presentes, em determinados países 

da região, a personalização exacerbada dos chefes do Poder Executivo e a utilização de 
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instrumentos de redução da alternância com vistas à perpetuação do líder político no 

poder.198 

Noutra passagem, Gabriel L. Negretto relata: 

(…) na América Latina contemporânea, os presidentes geralmente não 

desfrutam de forte apoio partidário no Congresso. Os presidentes, no 

entanto, têm a capacidade de compensar a desvantagem de sua posição 

minoritária forjando coalizões legislativas formais ou informais e/ou 

usando recursos materiais ou administrativos para comprar o apoio de 

legisladores.199 

Com efeito, as experiências vivenciadas por alguns países latino-americanos fizeram 

com que, nos dizeres de Dieter Nohlen, fosse consolidada a tradição da vedação à reeleição 

do Chefe do Poder Executivo,200 atribuída às seguintes razões: “o presidencialismo latino-

americano e a tentação de presidentes se perpetuarem no poder, por um lado, e a coerção e 

a fraude nos processos eleitorais, por outro”.201 

Seguindo essa linha de raciocínio, Giovanni Sartori, ao tratar especificamente da 

América Latina, esclarece que “o problema reside, em última análise, na separação do 

princípio do poder; separação que mantém os presidencialismos latino-americanos numa 

oscilação permanente e instável entre o abuso do poder e a deficiência de poder”. 202 

Daniel Zovatto e Raúl Ávila, por seu turno, afirmam que a ausência de limitadores 

de mandatos presidenciais, ao lado da possibilidade de reeleições ilimitadas, por vezes 

adotada na América Latina contemporânea, devem ser encaradas como fenômenos que estão 

                                                           
198 Monica Caggiano associa os instrumentos de redução de alternância com as patologias institucionais da 

democracia latino-americana. Nesse particular, entende que “a América Latina constitui florescente campo de 

pesquisa” – ao explicar que “comparecem os tradicionais fenômenos advindos do campo da patologia 

institucional que atingem a representação política, fragilizando-a e provocando um efeito extremamente 

desgastante, a exemplo (...) a redução da alternância, mediante permissividade de sucessivas reeleições dos 

chefes do Executivo”. CAGGIANO, Monica Herman Salem. Reforma política: um mito inacabado. Barueri, 

SP: Manole, 2017. (Série Culturalismo Jurídico / Coord. Cláudio Lembo). p. 6-7. 
199 Tradução livre. NEGRETTO, Gabriel L. La reforma del presidencialismo en América Latina hacia un 

modelo híbrido. Revista Uruguaya de Ciencia Política, v. 27, n. 1, p. 131-151, 2018. p. 147. 
200 Segundo Dieter Nohlen, “uma das características constitucionais mais peculiares da América Latina em 

matéria eleitoral é a proibição da reeleição. (...) A não reeleição tem uma grande tradição histórica, e sua base 

mais sólida é a própria experiência histórico-política da América Latina”. Tradução livre. NOHLEN, Dieter. 

La reelección.  In: NOHLEN Dieter; ZOVATO, Daniel; OROZCO, Jesús; THOMPSON, José. (Comp.). 

Tratado de derecho electoral comparado de América Latina 2. ed. México: Fondo de Cultura Económica; 

San José Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2007. p. 287  
201 Tradução livre. NOHLEN, Dieter. La reelección.  In: NOHLEN Dieter; ZOVATO, Daniel; OROZCO, 

Jesús; THOMPSON, José. (Comp.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina 2. ed. 

México: Fondo de Cultura Económica; San José Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2007. p. 287. 
202 SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional: como mudam as constituições. Tradução Sérgio Bath. 

Brasília: UnB, 1996. p. 109. 



64 

nadando contra a Terceira Onda Democrática.203 Além disso, os autores entendem que, no 

contexto latino-americano, “a reeleição consecutiva aumenta a utilização clientelista da 

política e o uso/abuso dos programas sociais”.204  

Ocorre que, após o exame dos variados cenários de alguns países latino-americanos, 

é possível verificar que as previsões constitucionais sobre a reeleição e a duração do mandato 

presidencial vêm se revelando frágeis e sujeitas às, por vezes frequentes, alterações 

constitucionais ou interpretações das Cortes constitucionais.  

Com efeito, o casuísmo no trato recente da reeleição presidencial parece ser fator 

comum de instabilidade severa nos países latino-americanos investigados. 

Conforme descreve o laboratório de análise de temas eleitorais e de transparência 

Strategia Electoral: 

Quanto à reeleição, deve-se reconhecer que sua regulamentação não tem 

sido suficiente para impedir que alguns governos busquem perpetuar-se no 

poder além do que é permitido, como na Nicarágua, Honduras e Bolívia, 

onde, após a impugnação das normas que estabelecem a proibição da 

reeleição ou da reeleição indefinida, assegurou-se que os órgãos 

jurisdicionais não aplicassem essas disposições e que os agentes 

permanecessem no cargo além do permitido constitucionalmente.205 

Por essas razões, verifica-se que, no contexto latino-americano, a presença de 

estudiosos contrários ao instituto da reeleição do Chefe do Poder Executivo é 

significativamente maior. Em geral, defendem que a vedação da reeleição presidencial é um 

“símbolo político e instrumento indispensável do constitucionalismo democrático”.206 

Cumpre esclarecer, todavia, que, se, de um lado, a reeleição do Chefe do Poder 

Executivo na América Latina pode ser considerada, nos dizeres de Ana Paula Fuliaro, “como 

ponto desfavorável à alternância, na medida em que pode facilitar a ideia de continuísmo 
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numa região marcada pela história de personalismo e concentração do poder,”207 por outro 

lado, Dieter Nohlen entende que, “através da não reeleição, a alternância pessoal no mandato 

é garantida, sem que tenha qualquer efeito de controle sobre seu exercício”.208 E vai além, 

salientando que a vedação da reeleição pode acarretar efeitos negativos, tais como: i) redução 

da liberdade de escolha dos representantes pelo povo; ii) redução da confiança entre eleitor 

e representantes; iii) eventuais crises de governabilidade; e iv) restrição de métodos de 

controle e responsabilização dos representantes.209  

Nesse problemático enfrentamento entre defensores e críticos do instituto, a presente 

pesquisa buscará elencar reflexões para verificar como as experiências latino-americanas – 

por vezes marcadas por continuísmos, personalismos e rupturas democráticas – 

influenciaram e inspiram, ainda hoje, o contexto brasileiro no tocante à reeleição dos Chefes 

do Poder Executivo Federal. 

O que se pode afirmar, antes de tudo, é que, na linha apresentada por Daniel Zovatto 

e Raúl Ávila, as eleições livres e competitivas não são suficientes para a democracia, tendo 

em vista que as fraudes eleitorais, as arbitrariedades no poder e outros distúrbios são 

vislumbrados de forma recorrente nos contextos políticos latino-americanos. Por isso, 

segundo eles, é necessário o resguardo do princípio republicano a partir da 

institucionalização das esferas de poder, independentes e equilibradas.210 
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negativamente - os representantes”. Tradução livre. NOHLEN, Dieter. La reelección.  In: NOHLEN Dieter; 

ZOVATO, Daniel; OROZCO, Jesús; THOMPSON, José. (Comp.). Tratado de derecho electoral comparado 

de América Latina 2. ed. México: Fondo de Cultura Económica; San José Costa Rica: Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, 2007. p. 287-293. 
210 Em suas palavras, os autores esclarecem que “(...) a democracia não se limita à realização de eleições livres 

e justas, mas inclui também uma rede de instituições que garante a independência e o equilíbrio de poderes, o 

respeito pelas normas e procedimentos legais, a validade do princípio republicano e das instituições 

democráticas, a favor da proteção efetiva dos direitos, o que equivale a proibir a arbitrariedade no exercício do 

poder”. Tradução livre. ZOVATTO, Daniel; ÁVILA, Raúl. Reeleción presidencial en América Latina: nadando 

en contra de la ola? Revista Brasileira de Direito Eleitoral – RBDE, ano 2, n. 2, jan./jun. 2010. p. 75. 
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Em sentido semelhante, Daniel Zovatto, ao analisar temas relativos à reforma político 

eleitoral e à inovação institucional na América Latina entre o período de 1978 e 2016, critica 

a recente febre reelecionista, sustentando que: 

algo está muito errado quando em uma democracia um presidente é 

considerado tão indispensável para mudar a Constituição com o objetivo 

de continuar no poder. O fortalecimento e a consolidação de nossas 

democracias ainda frágeis não passam por líderes carismáticos e 

providenciais. O caminho a seguir é outro: através da participação madura 

e ativa dos cidadãos; instituições legítimas, transparentes e eficazes; 

sistema de freios e contrapesos entre os poderes; liderança democrática e 

uma forte cultura cidadã.211 

Feitas essas considerações a respeito do tema no contexto latino-americano, ao lado 

da intricada relação entre o Presidencialismo experimentado nos países selecionados e a 

reeleição dos chefes do Poder Executivo, objetiva-se, no próximo tópico, examinar os 

desafios e enfrentamentos da temática sob a óptica da história constitucional brasileira. 

Confira-se, antes disso, o quadro a seguir, inspirado nas ideias e formulações de 

Giovanni Sartori,212 o qual sintetiza como os países latino-americanos objeto do presente 

estudo adotam o instituto da reeleição e a duração do mandato presidencial em seus sistemas 

políticos: 

  

                                                           
211 ZOVATTO, Daniel. Reforma político-electoral e innovación institucional en América Latina (1978-2016). 

1. ed. México: Tirant Lo Blanch, 2018. (Monografías). p. 532. 
212 SARTORI, Giovanni. Engenharia constitucional: como mudam as constituições. Tradução Sérgio Bath. 

Brasília: UnB, 1996. p. 186. 
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PAÍS 

DURAÇÃO DO 

MANDATO 

PRESIDENCIAL 

(anos) 

REELEIÇÃO 

PRESIDENCIAL 
MODELO 

Argentina 4 Permitida Veda-se 3º mandato consecutivo 

Bolívia 5 Permitida 
Ilimitada por decisão do Tribunal 

Constitucional 

Brasil 4 Permitida Veda-se o 3º mandato consecutivo 

Chile 4 
Permitida  

quando não consecutiva 
Veda-se a reeleição consecutiva 

Colômbia 4 Vedada Vedada 

Costa Rica 4 
Permitida  

quando não consecutiva 
Veda-se a reeleição consecutiva 

Equador 4 Permitida Uma única reeleição 

Honduras 4 Vedada 
Permitida por decisão da Corte 

Suprema 

México 6 Vedada Vedada 

Paraguai 5 Vedada Vedada 

Peru 5 
Permitida  

quando não consecutiva 
Veda-se a reeleição consecutiva 

Uruguai 5 
Permitida  

quando não consecutiva 
Veda-se a reeleição consecutiva 

Venezuela 6 Permitida Ilimitada 
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2 A REELEIÇÃO PRESIDENCIAL NA HISTÓRIA 

CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

Este capítulo busca demonstrar o desenvolvimento da tradição constitucional da 

vedação da reeleição presidencial no Brasil. Para tanto, serão examinados os textos 

constitucionais brasileiros, a partir da primeira Constituição republicana até à Constituição 

de 1988, com a pretensão de verticalizar a discussão em dois períodos específicos: os 

antecedentes da Constituição de 1891 e da Constituição de 1988. 

Justifica-se essa escolha pela relevância do desenvolvimento do texto constitucional 

que inaugurou o período republicano, para se chegar, então, à contemporaneidade e examinar 

as influências do texto de 1891 na Carta de 1988. 

Assim, após a detida análise dos anais da Assembleia Nacional Constituinte de 

1987/1988, no tocante à escolha do Constituinte pela vedação da reeleição presidencial, o 

estudo investigará a Emenda Constitucional n. 16/1997, que, de forma inédita, introduziu a 

reeleição para o cargo de Presidente da República, alterando o legado que se fez presente ao 

longo da história constitucional brasileira.  

Nessa abordagem, identifica-se que a interpretação da referida Emenda 

Constitucional gerou controvérsias, tanto no âmbito do Poder Judiciário quanto do Poder 

Legislativo. Assim, serão investigados os seguintes temas: i) a desincompatibilização dos 

Chefes do Poder Executivo Federal em exercício para a disputa da reeleição para o mesmo 

cargo; ii) a elegibilidade dos Vices; e iii) as propostas de emenda constitucional que ainda 

tramitam em ambas as Casas do Congresso Nacional com vistas ao retorno da vedação da 

reeleição presidencial ou ao aperfeiçoamento do instituto. 

2.1 A tradição da vedação da reeleição presidencial: da Constituição de 1891 à 

Constituição de 1988 

A história constitucional brasileira revela que, após a monarquia imperial, 

disseminou-se, na consciência política coletiva, a relevância da alternância do poder nos 

cargos destinados aos Chefes do Executivo.  

De fato, ao examinar a história e o conteúdo das Constituições brasileiras, extrai-se 

que os textos constitucionais de 1891, 1934, 1946, 1967 e 1988 previam expressamente a 

vedação da reeleição dos Chefes do Poder Executivo. A despeito de não prever essa vedação 
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de forma explícita a Constituição de 1937 estabelecia como prerrogativa do Presidente da 

República em exercício a indicação de um candidato à eleição subsequente. 

Sob essa perspectiva, José Jairo Gomes afirma que “a reeleição não pertence à 

história do sistema político brasileiro, haja vista que desde a primeira constituição 

republicana, de 1891, esse instituto jamais foi contemplado”.213 

Diante de sua relevância para a história constitucional brasileira, os antecedentes da 

elaboração da Constituição de 1891 merecem detido exame.  

Afonso Arinos evidencia, em seus estudos sobre presidencialismo e 

parlamentarismo, que a consciência presidencialista no Brasil se aproxima mais à 

continuação do que propriamente uma revolução,214 registrando que: 

as origens do presidencialismo brasileiro podem ser encontradas na nossa 

própria tradição colonial e imperial de governos caracterizados por um 

Executivo forte. Para não ir aos governadores-gerais e aos vice-reis, 

limitamo-nos a observar que a tradição de Pedro I e Pedro II se coadunava 

muito mais – tenhamos a coragem de afirmá-lo – com os governos 

americanos que iríamos tomar como modelos, do que com os sistemas 

europeus, que conhecíamos literariamente e só praticávamos de nome. 215 

Nessa perspectiva, Afonso Arinos explica: “os construtores da Constituição brasileira 

de 1891 planejaram, pois, sua grande obra política servindo-se conscientemente da 

experiência continental norte-americana, chilena e argentina”. 216  

E vai além, ao afirmar que essa experiência estrangeira que inspirou o sistema 

presidencialista brasileiro “(…) se compunha admiravelmente com a singular instituição do 

Poder Moderador imperial”.217 

Ao examinar os anais da primeira Constituinte republicana, o autor ainda observa 

que a vasta maioria da Assembleia era a favor da adoção do presidencialismo. Em suas 

palavras, define que “(…) a Constituinte foi presidencialista”.218 

  

                                                           
213 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. São Paulo: Atlas, 2016. p. 188. 
214 FRANCO, Afonso Arinos de Melo; PILA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, 1999. p. 36. 
215 FRANCO, Afonso Arinos de Melo; PILA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, 1999. p. 36. 
216 FRANCO, Afonso Arinos de Melo; PILA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, 1999. p. 40. 
217 FRANCO, Afonso Arinos de Melo; PILA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, 1999. p. 40. 
218 FRANCO, Afonso Arinos de Melo; PILA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, 1999. p. 36. 
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Por sua vez, João Coelho Gomes Ribeiro ensina que, “feita a Republica, urgia 

elaborar-se a Constituição, a pedra basilar do novo regime”,219 e, para tanto, o Governo 

Provisório, a partir do Decreto n. 29, de 3 de dezembro de 1889, nomeou uma comissão de 

membros para elaborar um projeto de Constituição a fim de auxiliar os futuros debates da 

Constituinte.  

Segundo Ribeiro, essa comissão era formada por renomados juristas, reconhecidos 

por suas convicções republicanas, sendo eles: 

Joaquim Saldanha Marinho, como presidente; Americo Brasiliense de 

Almeida Mello, vice-presidente; Antonio Luiz dos Santos Werneck, 

Francisco Rangel Pestana e José Antonio Pedreira de Magalhães Castro. 220 

Como resultado dessa comissão, foram apresentados três projetos de Constituição: i) 

uma proposta de Americo Brasiliense de Almeida Mello;221 ii) outra de coatuoria de Antonio 

Luiz dos Santos Werneck e Francisco Rangel Pestana;222 e iii) uma terceira de José Antonio 

Pedreira de Magalhães Castro.223 Nos dizeres de Afonso Arinos, “esses três anteprojetos 

denotam todos a preocupação de adotar a solução presidencialista americana para o Poder 

Executivo”.224  

                                                           
219 RIBEIRO, João Coelho Gomes. A genese histórica da constituição federal: subsidio para sua interpretação 

e reforma – os ante-projectos, contribuições e programmas. Rio de Janeiro: Off. Graph. da Liga Maritima 

Brazileira, 1917. p. 15. 
220 RIBEIRO, João Coelho Gomes. A genese histórica da constituição federal: subsidio para sua interpretação 

e reforma – os ante-projectos, contribuições e programmas. Rio de Janeiro: Off. Graph. da Liga Maritima 

Brazileira, 1917. p. 15. 
221 Projeto apresentado por Americo Brasiliense de Almeida Mello na parte sobre presidencialismo: “Art. 31. 

O Presidente começará a exercer suas funções em 15 de novembro e continuará até completar-se o quatriênio; 

não poderá ser reeleito para o período seguinte. Se por qualquer motivo, a eleição de presidente não for feita 

até 15 de novembro ou se o novo eleito não puder entrar em funções, e igualmente o vice-presidente, o poder 

executivo será provisoriamente confiado ao presidente da Corte Suprema de Justiça”. RIBEIRO, João Coelho 

Gomes. A genese histórica da constituição federal: subsidio para sua interpretação e reforma – os ante-

projectos, contribuições e programmas. Rio de Janeiro: Off. Graph. da Liga Maritima Brazileira, 1917. p. 64. 
222 Projeto em co-autoria de Antonio Luiz dos Santos Werneck e Francisco Rangel Pestana na parte sobre 

presidencialismo: “Art. 114. O mandato presidencial durará sete anos sem desconto de interrupção alguma, a 

contar do dia da posse, e não pode absolutamente e em tempo nenhum, ser renovado; mas quem tiver sido vice-

presidente pode ser reeleito ou eleito presidente, salvo se exerceu o cargo deste, durante todo o último terço do 

periodo anterior. RIBEIRO, João Coelho Gomes. A genese histórica da constituição federal: subsidio para 

sua interpretação e reforma – os ante-projectos, contribuições e programmas. Rio de Janeiro: Off. Graph. da 

Liga Maritima Brazileira, 1917. p. 93. 
223 Projeto de José Antonio Pedreira de Magalhães Castro na parte de presidencialismo: “Art. 74. O presidente 

e vice-presidente exercerão as suas funções por cinco anos: e só decorridos dois períodos iguais. poderá o 

presidente ser reeleito”. RIBEIRO, João Coelho Gomes. A genese histórica da constituição federal: subsidio 

para sua interpretação e reforma – os ante-projectos, contribuições e programmas. Rio de Janeiro: Off. Graph. 

da Liga Maritima Brazileira, 1917. p. 114. 
224 FRANCO, Afonso Arinos de Melo; PILA, Raul. Presidencialismo ou parlamentarismo? Brasília: Senado 

Federal, Conselho Editorial, 1999. p. 35. 
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Da fusão dos três projetos de Constituição, a Comissão de Juristas nomeada pelo 

Governo Provisório apresentou, em 24 de maio de 1890, seu projeto de Constituição,225 no 

qual previa, em seu art. 44, temas relativos ao presidencialismo, duração de mandato e 

reeleição presidencial, nos seguintes termos:  

Art. 44. O presidente exercerá as funções por cinco anos, e só decorridos 

dois períodos iguais, poderá ser reeleito.226  

João Coelho Gomes Ribeiro ensina: 

Recebido o projeto da comissão, o governo provisório, pelo Decreto n. 510, 

de 22 de junho do mesmo ano de 1890, promulgou aquele projeto, 

devidamente revisto, mandando que ele entrasse em vigor, somente no 

tocante à dualidade das câmaras, à sua composição, eleição e função que 

lhes competida, de aprovar a Constituição. 227 

João Coelho Gomes Ribeiro explica que o projeto do Governo Provisório fez poucas 

alterações na proposta apresentada pela Comissão de Juristas, porém – para o escopo do 

presente estudo – cumpre destacar que o texto do projeto do governo provisório passou a 

prever o seguinte: “Art. 40. O presidente exercerá o cargo por seis anos; não podendo ser 

reeleito, no período presidencial imediato”.228 

Após alteração do projeto do Governo Provisório pelo Decreto n. 914 A, de 23 de 

outubro de 1890, foi apresentada proposta ao Congresso Constituinte. Segundo o referido 

autor, “em sessão de 22 de setembro do mesmo ano de 1890, foi eleita uma comissão de 21 

membros, um por cada Estado, para dar parecer sobre o projeto de constituicão do governo 

provisório”.229 
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Brazileira, 1917. p. 16-17. 
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Em apertada síntese, além do parecer e das emendas apresentadas, João Coelho 

Gomes Ribeiro registra que “os debates da Constituinte prolongaram-se até 23 de fevereiro 

de 1891, e no dia seguinte, foi solenemente promulgada a Constituição”.230 

Assim, o texto definitivo da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil 

de 1891 previa, em seu art. 43, o seguinte: “O Presidente exercerá o cargo por quatro anos, 

não podendo ser reeleito para o período presidencial imediato”.231  

Pedro Calmon, em prefácio da obra “A Constituição de 1891”, de Rui Barbosa, 

explica que a duração do mandato presidencial proposta pela Comissão de Juristas foi de 

cinco anos, modificada, por emenda de Rui Barbosa, para seis anos, até que o Congresso 

Constituinte reduziu para quatro anos. Todavia, afirma, nessa passagem, que “estavam 

concordes em relação à inelegibilidade para o período seguinte”.232 

É interessante notar que João Coelho Gomes Ribeiro, em sua obra sobre a gênese 

histórica da Constituição Federal, já pontuava, em 1917, a tensão na solução do seguinte 

dilema: como delimitar os poderes do Chefe do Poder Executivo sem enfraquecê-lo?  

Em sua análise, pontuou o autor que, entre as várias medidas propostas pela 

Constituição de 1891, “são precisas as seguintes medidas para conseguir-se este resultado: 

(...) período presidencial limitado a quatro anos; (...) proibição da reeleição do Presidente ou 

Vice-Presidente ou de parentes seus, no período presidencial seguinte”.233 

Em sentido semelhante, José Soriano de Souza, examinando o pensamento do 

legislador constituinte da primeira Constituição republicana no tocante à duração do 

mandato, ensina: “o Congresso constituinte, porém, reduziu o tempo a quatro anos, e com 

razão. Em nossa opinião é melhor lastimar que um bom Presidente só tenha podido governar 

quatro anos, do que sofrer um ruim durante seis longos anos”.234 
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Já em relação à vedação da reeleição, Soriano de Souza elucida: 

Se um Presidente pudesse ser candidato, poria em favor de sua eleição 

todas as forças e recursos de que dispõe em virtude de seu alto cargo. (…) 

Sem medo de errar, se pode dizer que, nessas atuais circunstâncias, nem 

um só candidato Presidente deixaria de triunfar. O governo, se impondo 

por todos os meios aos sufrágios dos eleitores, a liberdade do voto, que é 

da essência do regime republicano, desapareceria diante de candidato tão 

poderoso.235 

Em sua obra, o autor esclarece ainda que, nesse particular, a Constituição de 1891 

diverge da norte-americana, pois, como visto no capítulo sobre a reeleição presidencial nos 

Estados Unidos, “os constituintes americanos, não querendo limitar o direito do povo de 

escolher a seu gosto o seu primeiro magistrado, deixaram em silêncio o ponto da 

inelegibilidade do presidente em exercício e mais de um tem sido ali reeleito”.236  

Por sua vez, João Barbalho critica a Constituição de 1891, pois a considera, no 

tocante à reeleição presidencial, “uma imitação mal avisada, incongruente, incompleta” 237 

do modelo adotado nos Estados Unidos. Explica, então, que, no contexto norte-americano: 

(…) os deputados são eleitos por dois anos, renova-se pelo terço o senado 

também bienalmente e, se o prazo da presidência é de quatro anos (o que 

permite a coincidência das eleições), a constituição de certo modo 

remedeia essa estreiteza, permitindo a reelegibilidade (proibida pela nossa) 

e deste feitio proporcionando à nação um meio de conservar o bom 

administrador, de prolongar as funções dos presidentes que bem tenham 

servido. O período é curto, mas é síncrono com o fixado à legislatura e é 

prorrogável. Este sistema compreende-se, é lógico.238 

Além disso, João Barbalho ressalta que “dar à presidência um prazo escasso, ao 

mesmo tempo vedando a reeleição e desencontrando as épocas eleitorais, é proceder sem 

sistema, sem exata compreensão do assunto, sem seguro critério”.239 
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Muito embora defensor de mandatos presidenciais mais longos do que quatro anos, 

João Barbalho apresenta ressalvas à reeleição. Nesse prisma, argumenta: 

Admitir presidente candidato é expôr o eleitorado à pressão, corrupção e 

fraude na mais larga escala. Já de si a eleição presidencial engendra no país 

agitação não pequena e temerosa; e o que não se dará quando o candidato 

for o homem que dispõe da maior soma de poder e força, pela sua 

autoridade, pelos vastos recursos que pode pôr em ação para impor a sua 

reeleição?! E que perturbação na administração pública e que enorme 

prejuízo para o país no emprego de elementos oficiais com esse fim? Não 

há incompatibilidade pois mais justificada.240 

Por essas razões, João Barbalho entende que, “por mais pobre que o país possa ser 

de homens capazes de assumir o governo e bem regê-lo, não lhe faltará algum nestas 

condições a quem se incumba a sucessão do que tem terminado o seu período”.241 

Feitas essas considerações históricas, a investigação das previsões constitucionais 

relativas ao tema em discussão se faz necessária para averiguar o espírito das Constituintes 

e o núcleo essencial do instituto da reeleição presidencial no panorama político e histórico 

brasileiro.  

Partindo da primeira república até os tempos atuais, notam-se algumas aproximações.  

Como visto, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891, em 

seu art. 43, assim dispunha: “O Presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo 

ser reeleito para o período presidencial imediato”. 

Seguindo essa linha, a Constituição de 1934 estabelecia, em seu art. 52: 

O período presidencial durará um quadriênio, não podendo o Presidente da 

República ser reeleito senão quatro anos depois de cessada a sua função, 

qualquer que tenha sido a duração desta. 
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Conforme já salientado, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937 não 

previa de forma expressa a vedação da reeleição presidencial, em contrariedade aos textos 

constitucionais anteriores. Todavia, determinava que seria prerrogativa do Presidente em 

exercício a indicação do candidato para a sucessão, nos seguintes termos:  

Art 75 - São prerrogativas do Presidente da República: (Suprimido pela Lei 

Constitucional n. 9, de 1945) 

a) indicar um dos candidatos à Presidência da República;     

Art 84 - O Colégio Eleitoral reunir-se-á na Capital da República vinte dias 

antes da expiração do período presidencial e escolherá o seu candidato à 

Presidência da República. Se o Presidente da República não usar da 

prerrogativa de indicar candidato, será declarado eleito o escolhido pelo 

Colégio Eleitoral. (Suprimido pela Lei Constitucional n. 9, de 1945). 

Cumpre registrar, entretanto, que o contexto político experimentado na Era Vargas 

durante o Estado Novo vai de encontro aos princípios basilares do Estado Democrático de 

Direito, o que inviabiliza a detida análise do instituto da reeleição nesse período histórico.  

Nesse sentido, Karl Loewenstein, na obra “Brazil under Vargas”, explica: 

(...) a Constituição do Estado Novo existe? Talvez se possa responder 

assim: na medida em que o Estado Novo tomou uma forma material, a 

Constituição é uma realidade viva. Não existe no que diz respeito ao 

funcionamento das instituições governamentais previstas pelo 

instrumento. Aqui a única parte viva ou, se preferir, a parte válida da 

Constituição é o Presidente; ele não está limitado por nenhuma limitação 

constitucional. Ele é a Constituição.242 

Em seguida, retomando a linha democrática, a Constituição de 1946, em seu art. 82, 

estabelecia: “O Presidente e o Vice-Presidente da República exercerão o cargo por quatro 

anos. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 9, de 1964)”.  

Já o art. 139, I, a, assim dispunha: 

Art. 139 - São também inelegíveis:  

I - Para Presidente e Vice-Presidente da República:  

a)  o Presidente que tenha exercido o cargo por qualquer tempo, no período 

imediatamente anterior, e bem assim o Vice-Presidente que lhe tenha 

sucedido ou quem, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o haja 

substituído. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 1965). 
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Por conseguinte, na quadra histórica da Constituição de 1967, momento em que se 

vivenciou a supressão de direitos e liberdades pelo regime militar, o texto previa, no art. 77, 

§ 3º, que “O mandato do Presidente da República é de quatro anos”. 

Ademais, seguindo a linha da Constituição de 1946, a Constituição de 1967 vedava 

a reeleição presidencial, nos termos do art. 146, I, a: 

Art 146 - São também inelegíveis: 

I - para Presidente e Vice-Presidente da República: 

a) o Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer tempo, no período 

imediatamente anterior, ou quem, dentro dos seis meses anteriores ao 

pleito, lhe haja sucedido ou o tenha substituído; 

De acordo com as lições de Alexandre de Moraes,243 o Parágrafo único do art. 151 

da Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 1/1969, 

posteriormente transformado em §1º, a, pela Emenda Constitucional n. 19/1981, dispunha: 

A irrelegibilidade de quem haja exercido cargo de Presidente e de Vice-

Presidente da República, de Governador e de Vice-Governador, de Prefeito 

e de Vice-Prefeito, por qualquer tempo, no período imediatamente anterior. 

Ocorre que, em vista do afastamento das matrizes do Estado Democrático de Direito 

ao longo do regime militar, não há falar em eleições livres e competitivas, real alternância e 

oposição, dentre outros princípios, o que compromete significativamente o exame do 

instituto da reeleição do Chefe do Poder Executivo no período em questão.  

Cumpre esclarecer, todavia, que durante esse período não houve Presidente reeleito.  

Sobre essa temática, Mendonça Filho, autor da Proposta de Emenda Constitucional 

n. 1/1995, que deu origem à Emenda Constitucional n. 16/1997, a qual introduziu o instituto 

da reeleição para os cargos de Chefe do Poder Executivo, pontua que “a reeleição não é 

intrinsecamente antidemocrática”,244 destacando que “o regime militar procedeu a rodízio 

na presidência, ao contrário do que ocorreu entre nossos vizinhos sul-americanos”.245 
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Por seu turno, Octavio Amorim Neto e Igor Acácio explicam que, na experiência do 

regime militar,246 “houve a observância dos limites do mandato presidencial”.247 Por isso, 

ressaltam que “a fixação de limites de mandato foi decisiva para a sobrevivência do regime 

militar no Brasil”.248  

Entretanto, nem por isso a Carta de 1967 deixou de ser uma Constituição semântica. 

Na linha dos ensinamentos de Karl Loewenstein, verifica-se que os textos de 1937 e 1967 

são casos típicos de Constituições semânticas. Ao tratar desse conceito, o autor ensina: 

Nas constituições semânticas, porém, existem certos sintomas que 

permitem reconhecer seu caráter ontológico: quando o presidente do 

Estado pode permanecer sem limitação temporal em sua posição; quando 

estiver autorizado a colocar seu veto sobre as decisões da assembleia 

legislativa, sem, em última instância, recorrer à decisão do eleitorado; 

quando a confirmação de decisões políticas fundamentais é reservada para 

plebiscitos manipulados, em vez de um parlamento livremente eleito; 

quando apenas um partido é permitido nas eleições.249 
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NETO, Octavio; ACÁCIO, P. Igor. Presidential term limits as a credible-commitment mechanism: the case of 

Brazil’s military regime. Chapter prepared for the Handbook of Presidential Term Limits, edited by Robert 

Elgie and Alex Baturo, to be published by Oxford University Press in 2019. No prelo. p. 9. 
247 Tradução livre. AMORIM NETO, Octavio; ACÁCIO, P. Igor. Presidential term limits as a credible-

commitment mechanism: the case of Brazil’s military regime. Chapter prepared for the Handbook of 
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249 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitución. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1970. p. 219. 
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Em outra passagem, Octavio Amorim Neto e Igor Acácio argumentam que o 

estabelecimento de limites à duração dos mandatos presidenciais também ajudou a resolver 

os problemas enfrentados internamente pelas Forças Armadas, pois garantiu “(...) um 

equilíbrio inter-temporal na balança de poder entre as duas divisões em conflito dentro do 

Exército, os linha-dura e os liberais”.250 Nesse sentido, sustentam que: 

(…) os limites do mandato presidencial tornaram-se essencialmente um 

dispositivo de coordenação intra-militar que certamente ajudou o regime 

militar a sobreviver por mais tempo do que qualquer outro regime 

semelhante na América Latina pós-Segunda Guerra Mundial.251 

Não obstante isso, os referidos autores questionam as frequentes alterações na 

duração do mandato presidencial ao longo do regime militar, alegando o seguinte: 

A prática do regime militar de alterar os limites do mandato presidencial 

acabou contaminando o novo regime democrático brasileiro. Em outras 

palavras, enquanto o período autoritário gerou o efeito positivo de 

fortalecer a tradição constitucional do país de limitar o mandato dos cargos 

executivos, também deixou como legado às elites democráticas o hábito 

pouco saudável de ajustar com muita frequência a duração dos mandatos. 

Assim, não devemos nos surpreender se os limites do mandato presidencial 

mudarem novamente no Brasil no futuro próximo.252 

Na transição para a democracia, o debate sobre a duração do mandato e da reeleição 

presidencial retornou nos idos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988.  

Já nos antecedentes da Constituição de 1988, a Comissão Afonso Arinos – convocada 

pelo então Presidente José Sarney mediante o Decreto n. 91.450, de 18 de julho de 1985 – 

apresentou, em 18 de setembro de 1986, Anteprojeto constitucional propondo, no art. 221, a 

vedação à reeleição e a duração de seis anos para o mandato de Presidente da República, nos 

                                                           
250 Tradução livre. AMORIM NETO, Octavio; ACÁCIO, P. Igor. Presidential term limits as a credible-

commitment mechanism: the case of Brazil’s military regime. Chapter prepared for the Handbook of 

Presidential Term Limits, edited by Robert Elgie and Alex Baturo, to be published by Oxford University 

Press in 2019. No prelo. p. 16. 
251 Tradução livre. AMORIM NETO, Octavio; ACÁCIO, P. Igor. Presidential term limits as a credible-

commitment mechanism: the case of Brazil’s military regime. Chapter prepared for the Handbook of 

Presidential Term Limits, edited by Robert Elgie and Alex Baturo, to be published by Oxford University 

Press in 2019. No prelo. p. 3. 
252 Tradução livre. AMORIM NETO, Octavio; ACÁCIO, P. Igor. Presidential term limits as a credible-

commitment mechanism: the case of Brazil’s military regime. Chapter prepared for the Handbook of 

Presidential Term Limits, edited by Robert Elgie and Alex Baturo, to be published by Oxford University 

Press in 2019. No prelo. p. 19. Desde 1994, não houve alteração na Constituição de 1988 no tocante à duração 

dos mandatos presidenciais. Assim, ao menos no espectro temporal examinado, afasta-se, em parte, o vaticínio 

feito pelos autores relativo à dita frequência de revisão da duração dos mandatos no Brasil. Poder-se-ia sugerir 

que a introdução da reeleição presidencial acabou por mitigar os motivos que ensejavam a recorrente alteração 

constitucional quanto à duração dos mandatos da Chefia do Poder Executivo Federal. Entretanto, conforme 

será demonstrado nesta pesquisa, entende-se que o instituto da reeleição presidencial potencializa vícios 

observados no denominado Presidencialismo de Coalizão no Brasil. 



79 

seguintes termos: “O mandato do presidente e do vice-presidente da república é de seis anos, 

vedada a reeleição”.253  

O Anteprojeto, apesar de não ter sido oficialmente enviado ao Congresso, acabou por 

inspirar a redação do texto constitucional durante os trabalhos realizados na Assembleia 

Nacional Constituinte. 

Ao examinarem a formação e instalação da Assembleia Nacional Constituinte, Paulo 

Bonavides e Paes de Andrade relatam: 

No dia 15 de novembro de 1986 o povo compareceu às urnas para eleger 

os membros da Constituinte, composta de 487 deputados e 72 senadores. 

Ocorreu, como estava previsto na emenda convocatória, a instalação da 

Constituinte no dia 1º de fevereiro de 1987. (...) No dia seguinte ao da 

instalação, ou seja, em 2 de fevereiro de 1987, o deputado Ulysses 

Guimarães foi eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte, por 

425 votos contra 59 ao deputado Lisâneas Macial, do Partido Democrático 

Trabalhista, o PDT.254 

Paulo Bonavides e Paes de Andrade, então, descrevem os desafios percorridos nas 

subcomissões e comissões temáticas, marcadas pela participação de vários setores da 

sociedade, e evidenciam que, durante o primeiro turno de votação, mais especificamente, em 

22 de março de 1988: 

(...) feriu-se em Plenário uma das batalhas políticas mais acesas de toda a 

história da Constituinte, aquela em que se decidiu a forma de governo: pela 

vez primeira se alcançou naquela casa o quórum máximo, a saber, a 

presença de 559 parlamentares constituintes no recinto, tomando parte na 

votação. Votou-se também durante aquela reunião outra matéria 

vastamente controvertida, de caráter passional, relativa ao mandato do 

presidente da República.255 

Como resultado da votação do primeiro turno dos temas relativos ao sistema de 

governo e à duração do mandato presidencial, asseveram Paulo Bonavides e Paes de 

Andrade que “(...) a preferência da Assembleia recaiu sobre o presidencialismo, cuja 

continuidade no País ficou aprovada por 343 votos contra 213, tendo havido três 
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abstenções”, 256 e que, por 304 votos contra 223, estabeleceu-se em cinco anos a duração do 

mandato presidencial.257 

Após a aprovação do texto definitivo pela Assembleia Nacional Constituinte, em 22 

de setembro de 1988, a Carta Constitucional de 1988 foi promulgada em 5 de outubro de 

1988.258 O texto constitucional, em sua redação original, previa a vedação da reeleição para 

os Chefes dos Poderes Executivos e mandatos presidenciais com duração de cinco anos.  

Nesse sentido, confira-se o disposto no art. 14, § 5º: 

São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subseqüente, o 

Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, 

os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos seis meses 

anteriores ao pleito. 

Por seu turno, o art. 82 assim dispunha: “O mandato do Presidente da República é de 

cinco anos, vedada a reeleição para o período subseqüente, e terá início em 1º de janeiro do 

ano seguinte ao da sua eleição”. 

Após a alteração conferida pela Emenda Constitucional n. 16/1997, o que será mais 

bem examinado nos próximos tópicos, o art. 14, § 5º, da Constituição de 1988, passou a 

permitir a reeleição aos Chefes do Poder Executivo, prevendo o seguinte: 

O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 

Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso 

dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente. 

No tocante ao art. 82 da Constituição de 1988, a Emenda Constitucional de Revisão 

n. 5/1994 alterou a duração do mandato presidencial de 5 para 4 anos, estabelecendo o 

seguinte: “O mandato do Presidente da República é de quatro anos, vedada a reeleição para 

o período subseqüente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição”. 

Nota-se que a vedação da reeleição, prevista no texto original da Constituição de 

1988, permaneceu intacta na revisão constitucional de 1994, tendo sido modificada tão 

somente pela Emenda Constitucional n. 16/1997. 
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Diante disso, e após a releitura das cartas constitucionais brasileiras, conclui-se que 

a proibição da reeleição do Chefe do Poder Executivo é um marco da história constitucional 

brasileira, que tinha como premissa – nos dizeres de Alexandre de Moraes – “afastar o perigo 

da perpetuidade da mesma pessoa na chefia da Nação, por meio de sucessivos mandatos, 

mas também evitar o uso da máquina pública administrativa por parte do Chefe do 

Executivo”.259 

No entanto, essa tradição constitucional brasileira veio a ser modificada pela Emenda 

Constitucional n. 16/1997, que inaugurou a possibilidade de reeleição dos Chefes do Poder 

Executivo Federal, foco de análise do próximo tópico, o qual trata dos antecedentes da 

referida Emenda Constitucional e dos debates ocorridos no decorrer da tramitação da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n. 1/1995. 

2.2 A Proposta de Emenda Constitucional n. 1/1995: a retomada do debate da reeleição 

presidencial 

Em 16 de fevereiro de 1995, o então Deputado Federal Mendonça Filho apresentou a 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n. 1/1995, que dava nova redação ao § 5º do art. 

14 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 

art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto 

constitucional: 

Art. 1º - O § 5° do art. 14 da Constituição Federal passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“§ 5° O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 

Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no cursos 

do mandato poderão ser reeleitos por um período imediatamente 

subseqüente e concorrer no exercício do cargo”. 

Art. 2º - Fica suprimida a expressão ‘vedada a reeleição para o período 

subseqüente’ constante do art. 82. 

Na justificação da referida PEC, Mendonça Filho argumentou que a introdução da 

reeleição para os Chefes do Poder Executivo devia ser encarada como reflexo do 

amadurecimento da democracia brasileira, de forma a conceder ao povo a possibilidade de 

escolher e decidir pela continuidade de uma boa administração. 
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Nessa oportunidade, o então Deputado Federal destacou: 

Durante o período de revisão constitucional, recentemente concluído, cerca 

de oitenta proposições apresentadas sugeriram a modificação desse 

dispositivo. É importante ressaltar que, destas, 40% visavam não apenas a 

possibilitar a reeleição para cargos executivos, como também entendiam 

ser inconsistente a manutenção, em tal caso, da exigência da renúncia 

prévia, assim como da inelegibilidade dos substitutos. 

Em sua obra “Reeleição: aprimorando o sistema presidencial brasileiro”, publicada 

após a aprovação da Emenda Constitucional n. 16/1997, Mendonça Filho esclarece que, em 

face da crise econômica que o país enfrentava, encontrou-se solução a partir do Plano Real, 

que não se tratava, a seu entender, de uma política pontual e instantânea, mas sim dependente 

da continuidade administrativa para o seu sucesso.  

Diante desse cenário, Mendonça Filho pontua que, no período de retomada do debate 

da reeleição, eram necessários instrumentos para dar continuidade às políticas bem-

sucedidas. Assim, considerava “o instituto da reeleição (…) um desses instrumentos, um 

necessário aperfeiçoamento de nosso presidencialismo”.260 

Nesse prisma, ao examinar o presidencialismo no Brasil, explica: 

Carente o nosso presidencialismo da flexibilidade e adaptabilidade do 

parlamentarismo, a reeleição nos pareceu, com base no exemplo 

estadunidense, o mecanismo capaz de aprimorá-lo e dar-lhe condições de 

implementar políticas de longo prazo, sem quebra da continuidade 

administrativa e da governança democrática, aquela gerada pela vontade 

popular e perante ela responsável. Nossa convicção se reforçou ao exame 

da questão no seu nascedouro, ou seja, na fundação do sistema de governo 

norte-americano.261 

Assim, por compreender que “a efetiva competição pelo poder é o que distingue a 

democracia”,262 o autor defende: 

A reeleição equivale, no presidencialismo, a um voto de confiança, 

conferido em datas preestabelecidas, não pelos representantes, mas pelo 

próprio povo, nas eleições, e provê o presidencialismo de maior 

adaptabilidade e flexibilidade.263  
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Mendonça Filho, nessa obra, supera um dos óbices frequentemente apresentados 

pelos críticos da reeleição presidencial, qual seja: a desigualdade de oportunidade entre os 

candidatos. 

Nesse ponto, Mendonça Filho não nega que “(...) o ocupante de um cargo que se 

recandidate a ocupá-lo goza de um status diferente do dos demais candidatos. Tem, por isso, 

maior visibilidade, exposição à mídia, reconhecimento pelo eleitor”.264 Considera, todavia, 

um equívoco “(…) supor que o eleitor dele não esteja ciente em sua decisão de voto e não 

possa descontá-lo, se assim o quiser fazer”.265 

Por essas razões, o referido autor, ao tratar do eventual uso da máquina pública pelos 

Chefes do Poder Executivo que almejam a reeleição, dissocia esse distúrbio da 

reelegibilidade e argumenta que é preferível a adoção do instituto da reeleição ao aumento 

da duração do mandato do presidente. Em suas palavras, sustenta: 

Tendo optado pelo presidencialismo, foi importante corrigir-lhe a rigidez, 

adotando o dispositivo da reeleição, alternativa melhor do que a da adoção 

de um mandato presidencial longo. Nos debates sobre a reeleição 

presidencial, atribuiu-se ao titular dos cargos executivos um poder 

incontrastável de, pelo uso da máquina e de todos os meios espúrios, 

praticamente liquidar com as possibilidades dos demais candidatos. 

Todavia, pelo menos no caso da eleição presidencial, já de longa data se 

tem observado ser disputa em que é difícil controlar a vontade do eleitor. 

De qualquer maneira, se o chamado uso da máquina é um problema, não 

surgiu ele da norma da reelegibilidade. O mal radica em níveis mais 

profundos de nossa cultura política e deve ser enfrentado por outros 

meios.266 

Nessa linha argumentativa, afirma ainda que “(…) o controle desse uso não significa 

tolhimento ao titular no seu direito e obrigação de continuar a exercer o mandato na plenitude 

durante a campanha eleitoral”.267 Assim, pelos motivos expostos, entende que “proibir a 

reeleição para obstar a fraude pode significar um sacrifício grande e desnecessário”.268 

Após vislumbrar os argumentos aduzidos pelo autor da PEC, cumpre esclarecer que 

não foram poucos os debates à época da tramitação da proposta, seja no âmbito acadêmico, 
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seja na esfera política, com a presença de fortes argumentos favoráveis contrabalançando 

com fundamentos contrários à reeleição dos Chefes do Poder Executivo.  

A propósito, confira-se o entendimento de Sérgio Sérvulo da Cunha sobre a referida 

Proposta de Emenda Constitucional: 

O projeto de emenda constitucional, objetivando a reeleição do presidente, 

governadores e prefeitos, é casuístico e continuísta; integra-se na estratégia 

neoliberal, que objetiva amoldar as instituições políticas ao processo de 

concentração do poder. Nada justifica sua aprovação, e tudo, na 

democracia, aconselha sua rejeição.269 

Ao lado dessa posição, destacam-se, a seguir, alguns pronunciamentos realizados na 

Câmara dos Deputados, em audiências públicas, as quais contaram com a participação de 

personalidades relevantes, que aprimoraram a deliberação sobre o tema. 

Em 26 de novembro de 1996, Paulo Kramer opinou pela aprovação da norma que 

introduzia o instituto da reeleição, mediante plebiscito, ao seguinte argumento:  

O povo demonstrou no pleito de 1996 que deseja a continuidade 

administrativa de boas administrações. O povo queria a reeleição. A vitória 

de candidatos a prefeito apoiados pelos titulares, como em São Paulo e Rio 

de Janeiro, estaria demonstrando que o povo teria reeleito o próprio titular, 

caso estivesse em vigor a norma da reeleição.270 

Em 27 de novembro de 1996, Ciro Ferreira Gomes sustentou que a emenda da 

reeleição “representaria um tumulto institucional de absoluta inconveniência para o melhor 

interesse público do Brasil”.271 

No mesmo dia, José Roberto Batochio elencou elementos históricos contra a 

reeleição: 

O argumento continuísta, de que a reeleição permite planejar e arrematar o 

que se planejou, já teria sido rebatido por Hermes Lima na Constituinte de 

1946, quando defendeu a tese de que a continuidade depende não de 

pessoas, mas da organização da vida política nacional, por meio da atuação 

dos partidos nacionais.272 
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Em 5 de dezembro de 1996, Paulo Brossard asseverou: 

É natural que se queira a reeleição, pois o governante sempre crê que não 

concluiu sua tarefa e que um só mandato é insuficiente. Ora, as tarefas são 

sempre intermináveis. (…) Com a mudança pretendida, estamos indo 

contra cem anos de história republicana. A reeleição para o período 

imediato tem sido estigmatizada desde a fundação da república.273 

Em 12 de dezembro de 1996, Luiz Inácio Lula da Silva criticou os moldes adotados 

para introduzir o instituto da reeleição, alegando o seguinte: 

É preciso garantias prévias para que tratemos da reeleição. Seria 

indispensável que a mudança fosse antecedida por alterações de nosso 

sistema político eleitoral. Temos partidos que são legendas de aluguel, 

muitas trocas de partido e a inexistência de fidelidade partidária. A 

máquina pública é usada no processo eleitoral. Qualquer um de nós que se 

dispuser a enfrentar, como candidato, um presidente interessado em 

reeleger-se, estará enfrentando não uma pessoa, mas o Estado. (…) Tal 

como está sendo proposta, a reeleição significa golpe. Mudam-se as regras 

do jogo no meio do jogo para garantir o resultado.274 

No mesmo dia, em contraponto àqueles contrários à reeleição, Bolívar Lamounier 

sustentou que a reeleição concederia flexibilidade ao sistema presidencial brasileiro, sob o 

fundamento de que: 

Os mandatos curtos adotados no presidencialismo da América Latina 

advieram do temor aos presidentes, ao poder excessivo que podem 

concentrar e ao uso da máquina pública e representam um engessamento 

do sistema presidencial. A reeleição, como nos Estados Unidos, torna o 

sistema mais flexível. (…) No nosso caso, um sistema presidencial, os 

mandatos curtos, mas com possibilidade de reeleição, dariam flexibilidade 

ao sistema. 275 

Além dos debates e pronunciamentos citados, registram-se também relatos escritos, 

dentre eles, o parecer elaborado por Manoel Gonçalves Ferreira Filho e a carta redigida por 

Itamar Franco. 

  

                                                           
273 MENDONÇA FILHO. Reeleição: aprimorando o sistema presidencial brasileiro. Brasília: Câmara dos 

Deputados, Coordenação de Publicações, 1998. p. 39. 
274 MENDONÇA FILHO. Reeleição: aprimorando o sistema presidencial brasileiro. Brasília: Câmara dos 

Deputados, Coordenação de Publicações, 1998. p. 41. 
275 MENDONÇA FILHO. Reeleição: aprimorando o sistema presidencial brasileiro. Brasília: Câmara dos 

Deputados, Coordenação de Publicações, 1998. p. 40. 



86 

No parecer, Manoel Gonçalves Ferreira Filho opinou, em síntese, no seguinte 

sentido: 

O princípio da irreelegibilidade do Presidente da República está em todas 

as Constituições republicanas brasileiras (salvo a de 1937...). Basta isto 

para sublinhar a sua importância. Será imoral, ou antiético, suprimi-lo com 

efeito imediato, beneficiando o atual Presidente (ainda mais, logo após 

haver sido - de fato - recusado a chefes de Executivo - os Prefeitos - que a 

norma constitucional põe na mesma situação do chefe do Executivo da 

União). 

(…) a convocação pelo Senhor Presidente da República de sessão 

extraordinária do Congresso Nacional para a apreciação de Emenda 

Constitucional que favoreça os seus interesses políticos pessoais e 

imediatos, mesmo que na aparência atenda às exigências constitucionais, é 

substancialmente inconstitucional: a) porque importa desvio de 

finalidade, ou seja, abuso de poder; b) porque descumpre a condição 

expressa de "urgência" (art. 57, § 6o, II da Constituição); e c) porque viola 

o princípio de moralidade pública (art. 37, caput, da Constituição). 

Também decorre que a adoção da reelegibilidade já em benefício dele, ou 

não, beneficiando chefes de Executivo na mesma situação, é 

inconstitucional: a) porque importa em desvio de finalidade, ou seja, abuso 

de poder; e b) porque viola o princípio de moralidade pública (art. 37, 

caput, da Constituição).276 

Em sua Carta, Itamar Franco colocou-se contra o instituto da reeleição, fazendo 

alusão à experiência histórica brasileira e ressaltando que, durante a revisão constitucional, 

quando exercia a Presidência da República, afastou-se dos debates, tendo comunicado aos 

líderes partidários a sua posição contrária à eventual reeleição que o beneficiasse.277 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que, ao longo da tramitação da referida PEC, 

diversos substitutivos e emendas aditivas foram apresentados, e envolviam a implantação 

das seguintes medidas: i) referendo ou plebiscito para deliberar a viabilidade da reeleição 

dos Chefes do Poder Executivo no Brasil; ii) vedação do terceiro mandato não consecutivo 

dos Chefes do Poder Executivo; e iii) desincompatibilização dos Chefes do Poder Executivo 

quando candidato à reeleição para o mesmo cargo. 
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Ao final, e após breve síntese, a Emenda Constitucional n. 16/1997 foi promulgada, 

em 4 de junho de 1997, durante o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, muito embora tenha experimentado forte oposição no Congresso Nacional e 

denúncias de compra de votos noticiadas em jornais de grande circulação.278 

Todavia, Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República no período de 

tramitação da PEC, em seus Diários da Presidência, relata que, se, de um lado, “a oposição 

tentou obstruir a votação e não registrou seus votos”,279 por outro lado, assevera o então 

Presidente: “(…) os jornais tentaram o tempo todo dizer que houve um balcão nas 

negociações da reeleição. E a verdade vai ser comprovada pouco a pouco, porque nos Diários 

Oficiais, e também nos gastos do governo, não haverá registro do tal balcão”.280 
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2.3 A Emenda Constitucional n. 16/1997: a inédita introdução da reeleição para os 

cargos dos Chefes do Poder Executivo e seus desafios diante do Judiciário e do 

Legislativo 

Conforme demonstrado neste estudo, as temáticas referentes à duração do mandato 

e à reeleição dos Chefes do Poder Executivo estiveram invariavelmente presentes nos textos 

constitucionais brasileiros, sendo certo que a identidade e a tradição do ordenamento jurídico 

caminhavam ao lado da proibição da reeleição para o cargo de Presidente da República. 

Por esses motivos, salienta Alexandre de Moraes que – da Constituição de 1891 até 

a Constituição de 1988 – “o sistema político-constitucional brasileiro jamais admitiu a 

possibilidade do detentor de mandato executivo se candidatar à reeleição”.283 

Na percepção de Paulo Brossard, “a reeleição é um insulto à nação, aos 150 anos de 

Brasil independente, a todos os homens públicos que passaram por este País”.284 Argumenta 

o autor que, em face da identidade constitucional brasileira, o instituto da reeleição é uma 

“deformação do presidencialismo”.285 

Por seu turno, Lauro Barreto entende que: 

(...) o princípio da não-reeleição foi, para nós e durante mais de um século, 

a garantia constitucional da alternância do poder, que se configura como 

um dos pontos essenciais dos regimes democráticos. Garantia 

constitucional que assumiu feições de barreira intransponível à natural 

tendência de todo governante pretender alongar ao máximo a sua 

permanência no poder, principalmente aqui na América Latina, onde a 

democracia convive, em grande desvantagem, com a constante ameaça de 

índoles e vocações caudilhescas generalizadas.286 
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Entretanto, como visto, de forma inédita na história constitucional brasileira, foi 

introduzida a reeleição para Presidente da República, com referência expressa aos demais 

Chefes do Poder Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a partir da 

Emenda Constitucional n. 16/1997, que alterou a redação do art. 14, § 5º, da Constituição, 

passando a prever o seguinte:  

O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 

Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso 

dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subseqüente.287 

Como resultado dessa alteração constitucional, extrai-se que o texto proposto pela 

referida Emenda permitiu o exercício de dois mandatos sucessivos, de quatro anos cada, para 

o cargo de Presidente da República.  

Todavia, conforme assevera Alexandre de Moraes, e diferentemente do que se tem 

nos Estados Unidos, também é certo afirmar que “não se proíbe constitucionalmente que 

uma mesma pessoa possa exercer três ou mais mandatos presidenciais, mas se proíbe a 

sucessividade indeterminada de mandatos”.288 

Por essa razão, o art. 14, § 5º, da Constituição Federal, com redação dada pela 

referida Emenda Constitucional, consagra, de forma implícita, a irreelegibilidade, ou melhor, 

a inelegibilidade289 para o exercício de um terceiro mandato sucessivo.290  

Nessa perspectiva, Alexandre de Moraes, ao tratar da reeleição dos Chefes do Poder 

Executivo no Brasil, entende que a natureza do instituto se aproxima à: 

uma inelegibilidade relativa por motivos funcionais para o mesmo cargo, 

pois os chefes do Poder Executivo, Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal, não poderão ser candidatos a um terceiro mandato sucessivo.291 
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Ocorre que, após a introdução da reeleição para os Chefes do Poder Executivo – que 

resultou na alteração da tradição de irrelegibilidade no Brasil –, muito se questionou acerca 

da interpretação da Emenda Constitucional n. 16/1997, tanto no Poder Judiciário quanto no 

Legislativo.  

Uma das controvérsias debatidas, na doutrina e na jurisprudência, diz respeito à 

necessidade, ou não, de desincompatibilização dos Chefes do Poder Executivo em exercício 

para a disputa da reeleição para o mesmo cargo. 

Ao abordar o tema, Josaphat Marinho assinala que: 

(...) não exigir a desincompatibilização é permitir ao presidente, a 

governadores e prefeitos situação privilegiada no pleito, como titulares de 

posições que envolvem poderes e recursos largos, contra os concorrentes 

que estão na planície. Essa situação de privilégio é contra o princípio de 

igualdade, que a Constituição também assegura a todos. Não vale invocar 

exemplos de outros países, em condições socioeconômicas e culturais 

diversas. A Constituição e as emendas que nela forem introduzidas devem 

retratar o nosso País e suas necessidades, e não a situação de outros povos. 

Aqui, pelas peculiaridades políticas e culturais, a democracia 

constitucional exige a igualdade entre os candidatos, para que os resultados 

eleitorais sejam legítimos. Instituir a desigualdade é cultivar o 

favorecimento indevido.292 

Sobre essa problemática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida 

Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.805/DF, realizado em 26/3/1998, 

fixou, por maioria, o entendimento de que não há necessidade de o Presidente da República 

e os demais Chefes do Poder Executivo – nos níveis estadual, distrital e municipal – se 

desincompatibilizarem para concorrerem ao segundo mandato. Prevaleceu o argumento de 

que a renúncia prévia, isto é, seis meses antes do pleito eleitoral, poderia ocasionar prejuízos 

à continuidade administrativa.293 A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: 

EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 14, § 5º, da 

Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 16/1997. 3. 

Reeleição do Presidente da República, dos Governadores de Estado e do 

Distrito Federal e dos Prefeitos, bem como dos que os hajam sucedido ou 

substituído no curso dos mandatos, para um único período subseqüente. 4. 

Alegação de inconstitucionalidade a) da interpretação dada ao parágrafo 5º 

do art. 14 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional n. 

16/1997, ao não exigir a renúncia aos respectivos mandatos até seis meses 

antes do pleito, para o titular concorrer à reeleição; b) do § 2º do art. 73 e 

do art. 76, ambos da Lei n. 9.504, de 30.7.1997; c) das Resoluções do 

Tribunal Superior Eleitoral nºs 19.952, 19.953, 19.954 e 19.955, todas de 
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2.9.1997, que responderam, negativamente, a consultas sobre a 

necessidade de desincompatibilização dos titulares do Poder Executivo 

para concorrer à reeleição. 5. Não conhecimento da ação direta de 

inconstitucionalidade, no que concerne às Resoluções referidas do TSE, 

em respostas a consultas, porque não possuem a natureza de atos 

normativos, nem caráter vinculativo. 6. Na redação original, o § 5º do art. 

14 da Constituição era regra de inelegibilidade absoluta. Com a redação 

resultante da Emenda Constitucional n. 16/1997, o § 5º do art. 14 da 

Constituição passou a ter a natureza de norma de elegibilidade. 7. Distinção 

entre condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade. 8. Correlação 

entre inelegibilidade e desincompatibilização, atendendo-se esta pelo 

afastamento do cargo ou função, em caráter definitivo ou por 

licenciamento, conforme o caso, no tempo previsto na Constituição ou na 

Lei de Inelegibilidades. 9. Não se tratando, no § 5º do art. 14 da 

Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 16/1997, de 

caso de inelegibilidade, mas, sim, de hipótese em que se estipula ser 

possível a elegibilidade dos Chefes dos Poderes Executivos, federal, 

estadual, distrital, municipal e dos que os hajam sucedido ou substituído 

no curso dos mandatos, para o mesmo cargo, para um período subseqüente, 

não cabe exigir-lhes desincompatibilização para concorrer ao segundo 

mandato, assim constitucionalmente autorizado. 10. Somente a 

Constituição poderia, de expresso, estabelecer o afastamento do cargo, no 

prazo por ela definido, como condição para concorrer à reeleição prevista 

no § 5º do art. 14, da Lei Magna, na redação atual. 11. Diversa é a natureza 

da regra do § 6º do art. 14 da Constituição, que disciplina caso de 

inelegibilidade, prevendo-se, aí, prazo de desincompatibilização. A 

Emenda Constitucional n. 16/1997 não alterou a norma do § 6º do art. 14 

da Constituição. Na aplicação do § 5º do art. 14 da Lei Maior, na redação 

atual, não cabe, entretanto, estender o disposto no § 6º do mesmo artigo, 

que cuida de hipótese distinta. 12. A exegese conferida ao § 5º do art. 14 

da Constituição, na redação da Emenda Constitucional n. 16/1997, ao 

não exigir desincompatibilização do titular para concorrer à reeleição, 

não ofende o art. 60, § 4º, IV, da Constituição, como pretende a inicial, 

com expressa referência ao art. 5º, § 2º, da Lei Maior. 13. Não são 

invocáveis, na espécie, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

da isonomia ou do pluripartidarismo, para criar, por via exegética, cláusula 

restritiva da elegibilidade prevista no § 5º do art. 14, da Constituição, na 

redação da Emenda Constitucional n. 16/1997, com a exigência de 

renúncia seis meses antes do pleito, não adotada pelo constituinte derivado. 

14. As disposições do art. 73, § 2º, e 76, da Lei n. 4.504/1997, hão de ser 

visualizadas, conjuntamente com a regra do art. 14, § 5º, da Constituição, 

na redação atual. 15. Continuidade administrativa e reeleição, na 

concepção da Emenda Constitucional n. 16/1997. Reeleição e não 

afastamento do cargo. Limites necessários no exercício do poder, 

durante o período eleitoral, sujeito à fiscalização ampla da Justiça 

Eleitoral, a quem incumbe, segundo a legislação, apurar eventuais 

abusos do poder de autoridade ou do poder econômico, com as 

conseqüências previstas em lei. 16. Não configuração de relevância 

jurídica dos fundamentos da inicial, para a concessão da liminar pleiteada, 

visando a suspensão de vigência, até o julgamento final da ação, das 

normas infraconstitucionais questionadas, bem assim da interpretação 

impugnada do § 5º do art. 14 da Constituição, na redação da Emenda 

Constitucional n. 16/1997, que não exige de Chefe de Poder Executivo, 

candidato à reeleição, o afastamento do cargo, seis meses antes do pleito. 
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17. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, tão-só, em parte, 

e indeferida a liminar na parte conhecida.294 (grifos nossos) 

Em substancioso voto, o Relator, Ministro Néri da Silveira, indeferiu a medida 

cautelar, na parte em que conheceu da Ação Direta, sob o seguinte argumento: 

De fato, se o constituinte derivado quis estabelecer, no País, alterando a 

tradição republicana, a reeleição para os cargos de Presidente, Governador 

e Prefeito, sem exigir o afastamento definitivo até a data da reeleição, 

cumpre entender que teve em conta (...) a conveniência da continuidade 

administrativa, como valor relevante no instituto da reeleição. 295 

Na mesma linha, o Ministro Carlos Velloso assinalou: 

O princípio da reelegibilidade assenta-se num outro princípio: o da 

continuidade administrativa. É dizer, a permissão para a reeleição do Chefe 

do Poder Executivo, nos seus diversos graus, assenta-se na presunção de 

que a continuidade administrativa, de regra, é necessária.296 

Por seu turno, o Ministro Marco Aurélio divergiu do Voto do Relator e dos demais 

Ministros que compunham a Corte por entender que:  

(...) princípios basilares da Carta de 1988 estão em jogo, principalmente 

presente a circunstância de a matéria dizer respeito à eleição para cargos 

do Executivo; eleição que se pretende, conforme está na Carta, ocorra com 

a igualização das condições dos diversos candidatos. E já temos a lei, 

atacada mediante esta ação direta de inconstitucionalidade, a criar certas 

prerrogativas que iniludivelmente consubstanciam uma vantagem para 

aqueles que tentarão a reeleição.297 

Cumpre esclarecer que, no julgamento da cautelar da referida Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal firmou tão somente o entendimento de 

que não há necessidade de o Presidente da República e os demais Chefes do Poder Executivo 

– nos níveis estadual, distrital e municipal – se desincompatibilizarem para concorrerem ao 

segundo mandato, sob o argumento de que a continuidade administrativa deveria ser 

preservada.  

  

                                                           
294 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1805 MC. Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado 

em 26.03.1998, DJ 14.11.2003. Inteiro teor do acórdão. 

 295 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1805 MC. Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado 

em 26.03.1998, DJ 14.11.2003. Inteiro teor do acórdão. p. 101.  
296 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1805 MC. Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado 

em 26.03.1998, DJ 14.11.2003. Inteiro teor do acórdão. p. 115.  
297 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1805 MC. Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, julgado 

em 26.03.1998, DJ 14.11.2003. Inteiro teor do acórdão. p. 113.  
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Atualmente sob relatoria da Ministra Rosa Weber, o mérito da referida Ação Direta 

ainda está pendente de julgamento. Ressalta-se, todavia, que não foi apreciada (tampouco 

foi objeto do pedido)298 a constitucionalidade do instituto da reeleição dos Chefes do Poder 

Executivo.  

Diante disso, Paulo Torelly assevera que esse é um debate que há muito merece 

acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.299 Em sua visão, a Emenda Constitucional n. 

16/1997 é inconstitucional, pois, além de romper com a tradição histórico-constitucional de 

irrelegibilidade, vai de encontro com princípios basilares do Estado Democrático de Direito.  

Nesse sentido, sustenta o autor: 

A emenda constitucional da reeleição comporta, dentro da ordem 

constitucional democrática, consequências e significados jurídicos da 

seguinte natureza: i) violação do núcleo essencial de princípios da 

constituição (dentre eles, isonomia e república); ii) desconhecimento das 

cláusulas pétras; iii) violação de preceito razoável e em conformidade com 

a consciência pública expressa na sociedade; iv) relativização dos 

princípios fundantes do Estado Democrático de Direito (soberania popular, 

cidadania e pluralismo político); v) desconhecimento de limites materiais 

expressos e implícitos ao poder de reforma; vi) ausência de necessidade 

histórica de uma transição constitucional; vii) ausência de ruptura 

institucional; viii) violação ao princípio da legitimidade; ix) um processo 

de mudança constitucional meramente formal e comprometedor da 

legitimidade eleitoral; x) excesso e desvio de poder.300 

Todavia, nesta pesquisa, entende-se que o locus adequado para revisitar a matéria é 

o Congresso Nacional, e não o Supremo Tribunal Federal. Como será visto adiante, há 

interesse por parte do Legislativo na retomada da tradição de irrelegibilidade dos Chefes do 

Poder Executivo via novas Emendas Constitucionais.  

Outra controvérsia que merece destaque diz respeito à elegibilidade do Vice. 

Nessa seara, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem se encarregado de responder 

consultas – no âmbito federal, estadual e municipal – quanto à possibilidade de o Vice-Chefe 

do Poder Executivo concorrer à reeleição para o mesmo cargo ou para o cargo de seu titular.  

Da leitura do art. 14, § 5º, da Constituição de 1988, verifica-se que o dispositivo 

constitucional permite a reeleição daqueles que sucederam ou substituíram o Chefe do Poder 

                                                           
298 Da leitura da petição inicial da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelos Partidos PDT, 

PT, PCdoB e PL, extrai-se: “é imperioso que se sublinhe, pois, não estarem os autores impugnando o instituto 

da reeleição”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1805 MC. Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, 

julgado em 26.03.1998, DJ 14.11.2003. Inteiro teor do acórdão. p. 23.  
299 T TORELLY, Paulo Peretti. A substancial inconstitucionalidade da regra da reeleição: isonomia e república 

no direito constitucional e na teoria da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 285. 
300 TORELLY, Paulo Peretti. A substancial inconstitucionalidade da regra da reeleição: isonomia e república 

no direito constitucional e na teoria da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 281-

282. 
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Executivo durante o exercício do mandato, cumpridos determinados requisitos. Para 

examinar a questão, torna-se essencial diferenciar as seguintes hipóteses: i) sucessão; e ii) 

substituição.  

Primeiro, no tocante à sucessão do Presidente da República, o art. 79 da Carta 

Constitucional de 1988 dispõe que somente o Vice-Presidente poderá assumir de forma 

definitiva o cargo de Presidente da República.301 

Assim, na hipótese de sucessão, entende-se que o Vice-Presidente – que forma a 

mesma chapa do titular – poderá disputar a reeleição para o mesmo cargo que ocupou, 

sucedendo o titular em caráter definitivo, por uma única vez. 

Segundo, quanto à substituição do cargo do titular pelo seu Vice, que tem por 

essência caráter temporário, a Constituição de 1988 prevê, em seu art. 80, as autoridades 

competentes para substituir o Presidente da República.302 

Por seu turno, nas hipóteses de substituição, o Vice poderá disputar o cargo do titular 

duas vezes sucessivas, desde que a substituição não tenha ocorrido nos seis meses que 

antecedem a eleição. Isso significa dizer que, nos casos de substituição durante os seis meses 

que antecedem as eleições, o Vice poderá disputar o cargo do titular por uma única vez, 

sendo vedada a posterior reeleição.303 

Além disso, é vedada a candidatura ao cargo de Vice pelo Presidente da República 

que exerceu dois mandatos sucessivos. Do contrário, possibilitar-se-ia o eventual exercício 

na chefia do Poder Executivo por três mandatos sucessivos, configurando fraude eleitoral. 

Logo, nos termos de Alexandre de Moraes, a interpretação do instituto da reeleição 

para o cargo de Chefe do Poder Executivo no Brasil pode ser sintetizada da seguinte forma: 

“veda-se o exercício efetivo e definitivo do cargo de Chefe do Poder Executivo por mais de 

dois mandatos sucessivos”.304 

                                                           
301 Constituição Federal de 1988. “Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, 

no de vaga, o Vice-Presidente”.  
302 Constituição Federal de 1988. “Art 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou 

vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da 

Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal”. 
303 Em resumo, Néviton Guedes explica que “se o Vice substituir o titular nos seis meses antes da eleição, ou 

sucedê-lo, poderá concorrer uma única vez ao cargo de titular, vedada, de qualquer forma, uma nova 

candidatura (tentativa de reeleição) tanto para o cargo de titular, como para o cargo de Vice, porquanto, nessa 

condição teria aberta a possibilidade para assumir uma terceira vez, por sucessão, o cargo de titular”. GUEDES, 

Néviton. Comentário ao art.14, § 5º. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; 

STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 

p. 680-681. 
304 MORAES, Alexandre de. Hipóteses de inelegibilidade do vice-chefe do Executivo. Revista Consultor 

Jurídico, 28 de fevereiro de 2014. Coluna Justiça Comentada. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2014-fev-28/justica-comentada-hipoteses-inelegibilidade-vice-chefe-

executivo>. Acesso em: 5 abr. 2019. 
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Salienta-se, ademais, que não só no Judiciário a referida emenda constitucional foi 

alvo de enfrentamentos. A reação do Poder Legislativo também esteve presente. 

A título exemplificativo, as tabelas a seguir compilam as propostas de emenda 

constitucional ainda em trâmite no Senado Federal e na Câmara dos Deputados que visam o 

retorno da tradição da irrelegibilidade no Brasil:  

PROPOSTAS DE EC – SENADO FEDERAL 

VEDAÇÃO DA REELEIÇÃO PARA CHEFE DO EXECUTIVO 

PEC 48/2016 
Altera a Constituição Federal, vedando que os Chefes do Poder 

Executivo sejam novamente eleitos para o mesmo cargo. 

PEC 4/2015 

Dá nova redação ao § 5º do art.14 da Constituição Federal, proibindo 

a reeleição do Presidente da República, Governadores de Estado e do 

Distrito Federal e Prefeitos. 

PEC 19/2015 
Altera a Constituição Federal para extinguir a reeleição dos cargos do 

Poder Executivo. 

PEC 30/2015 
Altera a Constituição Federal, para estabelecer o mandato de cinco 

anos dos Chefes do Poder Executivo e proibir a reeleição. 

PEC 37/2015 

Altera a Constituição Federal, para estabelecer o mandato de seis anos 

dos Chefes do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo, 

proibir a reeleição e estabelecer eleições unificadas. 

PEC 47/2015 

Altera a Constituição Federal, para estabelecer a coincidência das 

eleições, fixar o mandato de cinco anos dos chefes do Poder Executivo 

e dos membros do Poder Legislativo, vedar a reeleição e alterar a data 

da posse dos chefes do Poder Executivo. 

PEC 49/2015 

Altera os arts. 14, 27, 28, 29, 44, 46 e 82 da Constituição Federal, para 

unificar os mandatos de Chefe do Poder Executivo e os mandatos 

parlamentares em cinco anos, vedando a reeleição para os cargos de 

Presidente da República, Governadores e Prefeitos. 

PEC 56/2015 

Estabelece a coincidência de eleições a partir do ano de 2024, reduz 

de oito para seis anos o mandato de senador, estabelece o mandato de 

seis anos para todos os cargos eletivos e põe fim ao instituto da 

reeleição para os cargos do Poder Executivo. 

PEC 113A/2015 

Reforma política e eleitoral permite doações de pessoas físicas ou 

jurídicas a partidos e apenas de pessoas físicas a candidatos, nos 

limites da lei; proíbe a reeleição para os cargos executivos; limita o 

acesso aos recursos do fundo partidário e aos programas gratuitos de 

rádio e TV aos partidos que tenham elegido pelo menos um 

representante no Congresso Nacional na eleição anterior; reduz as 

idades mínimas para o exercício de mandatos eletivos, exceto para 

Presidente e Vice-Presidente da República; reduz os requisitos para a 

apresentação de projeto de lei de iniciativa popular; estabelece que as 

Resoluções e atos normativos do TSE só terão eficácia após decorridos 

dezoito meses da data de sua vigência; determina a impressão e 

confirmação do voto pelo eleitor na urna eletrônica; veda a reeleição 

para os mesmos cargos nas Mesas da Câmara e do Senado; estabelece 

condições específicas de elegibilidade para policiais e bombeiros 

militares. 
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PROPOSTAS DE EC – SENADO FEDERAL 

VEDAÇÃO DA REELEIÇÃO PARA CHEFE DO EXECUTIVO 

PEC 113C/2015 

Altera a forma de financiamento das campanhas eleitorais; proíbe 

reeleição dos Chefes do Poder Executivo; altera a forma de acesso dos 

partidos ao fundo partidário e ao rádio e televisão; reduz a idade para 

cargos eletivos; reduz exigência para a apresentação de projetos de lei 

de iniciativa popular; exige impressão da cédula no processo de 

votação eletrônica; veda recondução dos membros da Mesa na eleição 

subsequente, independentemente de legislatura; permite troca de 

partidos pelos detentores de mandato por 30 dias sem punição por 

infidelidade partidária. 

PEC 32/2014 
Estabelece o fim da reeleição para Presidente da República, 

Governadores de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos. 

PEC 35/2014 

Altera os arts. 14, 17, 27, 28, 29, 44, 46, 57 e 82 da Constituição, 

estabelece a coincidência das eleições e a proibição da reeleição para 

cargos do Poder Executivo, dispõe sobre o acesso ao fundo partidário, 

estabelece regras de transição e submete a referendo as alterações 

relativas a sistema eleitoral. 

PROPOSTAS DE EC – CÂMARA DOS DEPUTADOS 

VEDAÇÃO DA REELEIÇÃO PARA CHEFE DO EXECUTIVO 

PEC 98/2007 
Altera o § 5º do art. 14 da Constituição Federal, para vedar a reeleição, 

no período subsequente dos Chefes do Poder Executivo. 

PEC 376/2009 

Estabelece a coincidência geral dos pleitos para todos os mandatos 

eletivos, aumenta de 8 para 10 anos o mandato de Senador, estabelece 

o mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos e põe fim ao instituto 

da reeleição para os cargos do Poder Executivo. 

PEC 77/2003 

Suprime o § 5º do art. 14 e dá nova redação ao § 1º do art. 27, ao caput 

do art. 28, ao inciso I do art. 29, ao parágrafo único do art. 44, aos §§ 

1º e 2º do art. 46 e ao caput do art. 82, para pôr fim à reeleição 

majoritária, determinar a simultaneidade das eleições e a duração de 

cinco anos dos mandatos para os cargos eletivos, nos níveis federal, 

estadual e municipal, nos Poderes Executivo e Legislativo. 

PEC 186/1999 

Proíbe a reeleição do Presidente da República, Governador e Prefeito; 

aumenta para 5 (cinco) anos a duração do mandato de Deputados e 

Vereadores e para 10 (dez) o dos Senadores, objetivando estabelecer 

a coincidência das eleições. 

PEC 178/1999 

Proíbe a reeleição para os cargos executivos e estabelece a 

coincidência geral das eleições em 2006, para mandatos de cinco anos, 

em todos os níveis dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Não fosse o bastante, há ainda propostas de emenda constitucional em trâmite em 

ambas as Casas do Congresso Nacional, com temáticas correlacionadas ao aprimoramento 

do instituto da reeleição dos Chefes do Poder Executivo, cujos objetivos são assim 

sintetizados: i) proibição da reeleição dos Chefes do Poder Executivo em períodos 

descontínuos (PEC 125/2015, PEC 393/2014 e PEC 365/2013, todas tramitando na Câmara 
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dos Deputados); ii) necessidade de desincompatibilização dos Chefes do Poder Executivo 

para se candidatar à reeleição para o mesmo cargo (PEC 140/1999, tramitando na Câmara 

dos Deputados, e PEC 48/2012 e 73/2011, tramitando no Senado Federal). 

Diante desse abundante quadro da seara legislativa, o que se pode concluir é que os 

ânimos contrários à reeleição dos Chefes do Poder Executivo, ao lado de questões a ela 

relacionadas, ainda se fazem presentes nas discussões constitucionais observadas na 

contemporaneidade brasileira. 

Assim, tendo em vista que a introdução da reeleição para os cargos dos Chefes do 

Poder Executivo se tornou um marco na história constitucional brasileira, revela-se essencial 

investigar o cenário político após a aprovação da referida Emenda Constitucional, buscando-

se avaliar os efeitos da reeleição no presidencialismo brasileiro pós-Constituição de 1988, 

com ênfase nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Vana Rousseff. 

Portanto, nesse inesgotável enfrentamento é que se pondera: passados mais de vinte 

anos da adoção da reeleição do Chefe do Poder Executivo Federal no Brasil, a introdução do 

instituto deve ser encarada como um avanço ou como um retrocesso no contexto 

constitucional brasileiro? 
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3 AS EXPERIÊNCIAS DA REELEIÇÃO NO PRESIDENCIALISMO 

BRASILEIRO 

A dinâmica do presidencialismo brasileiro pós-Constituição de 1988, corroborada 

pelo alto grau de multipartidarismo e pelo afastamento ideológico na formação das 

coligações e coalizões partidárias, vem demonstrando fragilidades que refletem diretamente 

no reconhecimento e no exercício da oposição.305 

Nessa perspectiva, Sérgio Antônio Ferreira Victor salienta: 

(...) ao pulverizar ao extremo o quadro partidário, enfraquece-se a 

capacidade de formação e de manutenção de uma oposição vigorosa ao 

governo, o que pode significar risco à própria democracia, à legalidade e à 

ordem constitucional.306 

Por seu turno, ao examinar a interação entre democracia e oposição, Carlos Blanco 

de Morais ensina:  

A democracia envolve, no contexto dos direitos políticos, não só a 

proibição de cargos vitalícios em órgãos sujeitos à escolha do eleitorado, 

mas também a garantia dos direitos das oposições de não só poderem 

desenvolver regularmente a sua atividade política de contraponto ao poder 

e fiscalização ao Governo, mas de deterem oportunidade de um dia elas 

próprias formarem Governo à luz do princípio da alternância, submetendo 

o seu programa e os seus candidatos ao voto do eleitorado.307 

 

 

 

 

                                                           
305 Nos ensinamentos de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino: “podemos definir a 

Oposição como a união de pessoas ou grupos que objetivam fins contrastantes com fins identificados e visados 

pelo grupo ou grupos detentores do poder econômico ou político; a estes, institucionalmente reconhecidos 

como autoridades políticas, econômicas e sociais, opõem os grupos de oposição a sua resistência, servindo-se 

de métodos e meios constitucionais e legais, ou de métodos e meios de outros tipos, mesmo ilegais e violentos. 

De tudo isso se pode deduzir um novo e mais específico significado de Oposição. Falamos daquele tipo 

particular de Oposição política que é a oposição parlamentar, a que hoje se faz geralmente referência, quando, 

num regime liberal-democrático, se fala simplesmente de Oposição. (...) Mas a Oposição parlamentar, embora 

seja o modelo mais comum e importante, não esgota a tipologia da Oposição”. BOBBIO, Norberto; 

MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução Carmem C. Varriale, João 

Ferreira et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília, c1986. p. 846-847. 
306 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Presidencialismo de coalizão: exame do atual sistema de governo 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 148. 
307 MORAIS, Carlos Blanco de. O sistema político no contexto da erosão da democracia representativa. 

Lisboa: Almedina, 2017. (Manuais Universitários). p. 86. 
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Em sentido semelhante, Richard Pae Kim explica: 

No sistema democrático, a oposição possui importância ímpar, na medida 

em que, dentro do universo político, ela importa em contrariedade de um 

grupo a um poder ou autoridade, a fim de possibilitar a flexibilização e a 

possível alternância do controle governamental.308 

Por sua vez, Lilian Márcia Balmant Emerique309 sustenta que o “direito de oposição 

caracteriza-se como: direito de oposição, direito à oposição (liberdade de opor-se) e garantia 

institucional”, e desempenha as funções – em um Estado Democrático de Direito – de 

“controle, divergência e alternância”. 

Ressalta-se que o Presidencialismo de Coalizão brasileiro,310 na experiência pós-

Constituição de 1988, tem evidenciado distúrbios que acabam por propiciar, em 

determinados momentos históricos, crises institucionais que afetam a governabilidade do 

país.  

Nesse sentido, Rubens Beçak assevera: 

São diversas as críticas à atuação dos partidos políticos na 

contemporaneidade e, no que concerne à oposição, ao menos em âmbito 

federal, nosso chamado presidencialismo de coalizão acaba por sufocá-la 

em sua atuação hipertrófica.311  

                                                           
308 KIM, Richard Pae. Representação política e multipartidarismo. In: NORONHA, João Otávio de; KIM; 

Richard Pae (Coords.). Sistema político e direito eleitoral brasileiros: estudos em homenagem ao Ministro 

Dias Toffoli. São Paulo: Atlas, 2016. p. 638. 
309 EMERIQUE, Lilian Márcia Balmant. Direito fundamental como oposição política: discordar, fiscalizar e 

promover alternância política. Curitiba: Juruá, 2006. p. 279 e 316 
310 O Presidencialismo de Coalizão, conceito apresentado pelo cientista político Sérgio Abranches e propagado 

por diversos outros estudiosos do tema, possui as seguintes particularidades: “é um sistema caracterizado pela 

instabilidade, de alto risco e cuja sustentação baseia-se, quase exclusivamente, no desempenho corrente do 

governo e na sua disposição de respeitar estritamente os pontos ideológicos ou programáticos considerados 

inegociáveis, os quais nem sempre são explícita e coerentemente fixados na fase de formação da coalizão”. 

ABRANCHES, Sérgio Henrique. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados – 

Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 1988. p. 27. Por seu turno, Sérgio Ferreira Victor esclarece que 

“o presidencialismo de coalizão brasileiro não é um sistema estável. (...) Pode ser bastante instável e certamente 

representa uma grave elevação nos custos da governabilidade VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. 

Presidencialismo de coalizão: exame do atual sistema de governo brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 142. 

Cumpre registrar ainda que, em obra publicada em 2018, que abarca as raízes e a evolução do referido modelo 

político no Brasil, Sérgio Abranches reexamina o tema – passados 30 anos de experiência de Presidencialismo 

de Coalizão pós-Constituição de 1988 – e identifica que “(...) o presidencialismo de coalizão no Brasil é 
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Nessa tênue interação entre partidos políticos e oposição (importante e necessária 

para a democracia), Maurice Duverger ensina que “a índole da oposição se liga, 

estreitamente, ao quadro geral da luta entre os partidos”.312 

Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, por seu turno, explica que a oposição política é 

princípio fundante da democracia, sendo a alternância no poder elemento integrante desse 

princípio.313 Seguindo essa linha argumentativa, compreende-se que, em ambientes 

democráticos, a alternância no poder deve ser encarada como fator determinante para a 

renovação dos governantes, sendo crucial, no contexto político brasileiro, diferenciar os 

cargos de natureza executiva e legislativa, conforme ensina Geraldo Ataliba:  

No Brasil, a alternância dos cargos de natureza executiva é peremptória, 

absoluta, categórica e irremissível. Assim, a periodicidade, em funções 

puramente legislativas, admite a reeleição; nas funções executivas implica 

necessariamente alternância.314 

Assim, a fim de mitigar os riscos decorrentes da perpetuação de líderes políticos, 

carismáticos e populistas, eficientes ou não, na chefia do Poder Executivo, tem se revelado 

necessária, porém ainda não suficiente para afastar por completo os riscos de continuísmos, 

a presença dos seguintes elementos nos respectivos ordenamentos jurídicos: i) limites à 

duração dos mandatos; e ii) instrumentos que restrinjam a sucessiva e ilimitada reeleição.  

Nesse prisma, Sérgio Abranches explica: 

A rotatividade no cargo e a renovação da liderança presidencial oxigenam 

a democracia e criam a oportunidade para mudanças de estilo e orientação 

das políticas públicas. A reeleição inibe o surgimento espontâneo de novas 

lideranças e permite ao presidente produzir um sucessor. A alternância 

tende a encorajar o respeito por experiências bem-sucedidas dos 

antecessores.315 
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O autor compreende ainda que, apesar das crises institucionais experimentadas no 

Brasil, dos impeachments316 e da corrupção eleitoral, no período pós-Constituição de 1988, 

as sucessões presidenciais no Brasil, a partir de transições e eleições, democráticas e 

regulares, revelam que “(...) não existe risco em haver maior rotatividade na Presidência”.317 

Assim, nessa interação entre oposição e alternância no poder, sob a óptica do 

presidencialismo brasileiro, busca-se examinar os efeitos da reeleição do Chefe do Poder 

Executivo nas experiências dos governos dos Presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz 

Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, nos quais o presidencialismo de coalizão restou 

marcado por tempos estáveis e, por vezes, profundamente instáveis. 

Com vistas a introduzir essa instigante análise, destaca-se pronunciamento feito por 

Fernando Henrique Cardoso, em que defendeu que o somatório das amplas coalizões 

partidárias, a coincidência dos mandatos e a introdução da reeleição foram fatores que, em 

suas palavras, “ajudaram a manter a estabilidade política e consolidar a estabilidade 

econômica através das sucessivas crises financeiras externas que marcaram os oito anos do 

governo”.318 

Resta agora apurar a factibilidade, ou não, da referida assertiva no cenário político 

contemporâneo, marcado pelas labirínticas interfaces do presidencialismo de coalizão no 

Brasil e sua relação com o instituto da reeleição presidencial. 
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(jun. 2007), Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2007. p. 43-44. 
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3.1 A reeleição de Fernando Henrique Cardoso 

Como já salientado neste estudo, a reeleição presidencial foi introduzida durante o 

primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, o que revela a importância de examinar 

os fatores, internos e externos, que incentivaram e contribuíram para a alteração da tradição 

constitucional brasileira que, desde a primeira Constituição republicana, primava pela 

vedação à reeleição presidencial. 

De início, deve-se ter em mente, nos dizeres de Carlos Melo, que “todo governo tem 

seu desafio histórico”.319 Nesse sentido, o autor esclarece que, “em 1995, a memória do 

regime militar era viva, FHC assumia um país ainda ressentido com o impeachment de 

Fernando Collor de Mello”.320  

Como resultado das eleições presidenciais de 1994, Fernando Henrique Cardoso, do 

PSDB, elegeu-se, no primeiro turno, com 55,22% contra 39,97% dos votos válidos obtidos 

por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.321 

Para tanto, Fernando Henrique Cardoso contou com o apoio da coalizão eleitoral 

composta por PSDB, PFL e PTB. Segundo Jairo Nicolau, esses partidos “(...) conquistaram, 

no total, 182 cadeiras (35,5%) da Câmara dos Deputados e controlaram ministérios ao longo 

de todo o período 1995-1998”.322 

Jairo Nicolau explica, ainda, que a formação do bloco governista dependeu do apoio 

e da participação do PMDB e, posteriormente do PPB, para se atingir, assim, o quórum 

mínimo para aprovação de Emendas Constitucionais: 

O PMDB foi convidado a participar do Ministério desde a posse, em 1995, 

incorporando formalmente ao bloco governista mais 107 deputados 

(20,9%), o que garantiu ao governo a maioria absoluta (56,4%) das 

cadeiras da Câmara. Mas somente com a adesão formal do PPB, em 1996, 

quando o partido passou a fazer parte do Ministério, o governo garantiu o 
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apoio de mais de três quintos da Câmara, patamar exigido para a reforma 

constitucional.323 

O jogo de poder na formação e, especialmente, na manutenção da coalizão é um dos 

desafios para se garantir a governabilidade; esse fator não foi diferente no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Segundo Sérgio Abranches, as “coalizões são um jogo de 

poder. Poder é sempre um jogo de soma zero. Alguém cede poder, para alguém ganhar poder. 

Portanto, uma coalizão é uma cessão calculada de poder”.324 

Contextualizando essa questão no governo de Fernando Henrique Cardoso, Carlos 

Melo explica que, ante a crise econômica experimentada no primeiro governo do então 

Presidente, “a urgência impunha o pragmatismo do Congresso como preço da sobrevivência. 

Ele [Presidente] fez com que sua base compreendesse que ou bem a política viabilizava a 

economia, ou a inflação destruiria os governos”.325  

Por isso, Carlos Melo assevera:  

Não foi um governo de puros. FHC dividiu recursos e espaços com aliados. 

Mas, teve a virtude de perceber o desafio histórico e durante algum tempo, 

pelo menos, explorar a emergência das circunstâncias, o apoio de setores 

empresariais e aprovar importante agenda estrutural.326 

Não obstante os enfretamentos, internos e externos, vivenciados por Fernando 

Henrique Cardoso, Carlos Melo destaca os avanços econômicos atingidos pelo Presidente 

com o Plano Real e outras medidas bem-sucedidas, ressaltando que:  

(...) a inflação, que desorganizava a economia e alargava a desigualdade 

social, foi controlada. Econômica e socialmente, o Plano Real significou 

profunda modernização do país. Iniciou um processo de distribuição de 

renda, redefiniu o papel e o tamanho do Estado, fez a mais decidida 

abertura comercial, até então.327 

Ocorre que, se, de um lado, é fato incontroverso que a economia brasileira se 

estabilizou com o sucesso da agenda econômica e com a aprovação popular do primeiro 

mandato de Fernando Henrique Cardoso, de outro lado, indaga-se o quanto seria necessária 
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sua reeleição para a continuação desse projeto. E mais: quais seriam os custos e desafios 

para tanto? 

No decorrer desta pesquisa, foram abordados os debates da reeleição presidencial a 

partir da Proposta de Emenda Constitucional n. 1/1995, a sua tramitação na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal e a promulgação da Emenda Constitucional n. 16/1997. 

Como visto, foi inédita a introdução da reeleição para os cargos dos Chefes do Poder 

Executivo Federal no Brasil. Todavia, Sérgio Abranches, ao dissertar sobre a referida 

Emenda Constitucional, que teria como resultado permitir a reeleição de Fernando Henrique 

Cardoso, explica que “essa iniciativa seria um divisor de águas no seu primeiro mandato”.328 

E segue argumentando: 

Antes, ele era um presidente popular, ancorado num programa econômico 

com forte apoio geral. Propunha medidas que estavam associadas ao 

sucesso do Real. Depois da entrada da reeleição na agenda, passou a ser 

um presidente que dependia de sua coalizão para realizar o seu projeto 

político pessoal. O custo de compensações colaterais, na primeira situação, 

era baixo. Os custos compensatórios da segunda eram altos.329 

Ressalta-se, ademais, que a referida Emenda Constitucional sofreu influência de 

outros países latino-americanos que haviam alterado os respectivos textos constitucionais 

para permitir a continuação do Chefe do Poder Executivo no poder, destacando-se o apoio 

do então Presidente argentino, Carlos Menem, à reeleição de Fernando Henrique Cardoso.330 

Já no prisma interno, por outro lado, os desafios, apesar de superados, revelaram, 

ainda mais, o quanto é significativo, no Presidencialismo brasileiro, o jogo de poder das 

coalizões.  

Abranches explica que Fernando Henrique Cardoso, no tocante à proposta de 

reeleição presidencial, “(...) preferia o impossível, que tudo fosse discutido em tese, se era 

bom ou não para o país, mas sem envolvê-lo”.331 
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Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Ives Gandra da Silva Martins, ao abordar 

o papel do cidadão na democracia brasileira, registra: 

(...) os políticos perdem a noção de que estão representando o povo e se 

consideram apenas donos do poder. O presidente Fernando Henrique deixa 

de lado as reformas estruturais para considerar o projeto de reeleição o mais 

relevante de seu governo, pois será dele beneficiário direto. O PPB, o PT 

e parte do PMDB opõem-se ao projeto, pois aspiram a que seus candidatos 

ocupem a presidência em 98, e a reeleição será um obstáculo real a tais 

aspirações.332 

Como se verificou, o desejo de Fernando Henrique Cardoso – de manter-se à 

distância nessa discussão – não se mostrou de todo possível, pois, conforme relatado por 

Sérgio Abranches: 

A reação na coalizão foi imediata e esperada, os líderes dos dois partidos-

pivô, Inocêncio de Oliveira, do PFL, e Michel Temer, do PMDB, não 

aceitaram discutir a reeleição. Era um sinal de que, para ela entrar 

realmente na pauta, o governo teria que pagar pedágio. (...) O Congresso 

não discutiria a reeleição, em tese, como queria FHC, mas discutiria a 

reeleição dele, estendendo esse direito aos futuros presidentes. Ele pagaria 

todo o custo da realização de um projeto pessoal. A evocação do tema 

interferiu na negociação das reformas, que já enfrentavam mais dificuldade 

do que as anteriores.333 

Com efeito, as pressões partidárias por aumento de participação no governo se 

fizeram presentes. Nesse ponto, Fernando Henrique Cardoso relata que “há dificuldade de 

manejar tantos partidos com interesses tão distintos; às vezes, o que é o pior, são os mesmos 

interesses, partidos querendo as mesmas coisas e não podendo”.334 

Logo, a aprovação da reeleição presidencial não seria tarefa fácil, mesmo com a 

expressiva aprovação popular da agenda econômica do primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Para tanto, foi preciso uma reforma ministerial, compreendida da 

seguinte forma por Sérgio Abranches: 

Reforma ministerial com o jogo andando é um quebra-cabeça em múltiplas 

dimensões, que jamais fecha de todo. Independentemente da 

representatividade das peças colocadas no tabuleiro ministerial e da 
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proporcionalidade que guardem com o peso relativo de cada partido na 

coalizão, sempre haverá mais insatisfeitos do que recompensados.335 

Por certo, é evidente a dificuldade na distribuição de cargos de forma equilibrada e 

proporcional aos partidos que compõem a coalizão de governo. Todavia, deve-se reconhecer 

que, ao lado do fator quantidade, revela-se ainda mais relevante o fator orçamento da pasta 

ministerial. Segundo Frederico Bertholini e Carlos Pereira, “o interesse em fazer parte de 

uma coalizão é diretamente associado ao orçamento dos ministérios, com as oportunidades 

possíveis para a realização de políticas e com ganhos eleitorais esperados”.336 

Nessa perspectiva, ao examinar a reforma ministerial realizada por Fernando 

Henrique Cardoso, Sérgio Abranches afirma: “o que não se dizia abertamente mas todos já 

sabiam, era que essa remexida ministerial já estava entrelaçada com a reeleição”.337 

Já em uma análise social, o autor pontua que a popularidade do Presidente foi um 

fator que também contribuiu para a aprovação da reeleição: 

 O ambiente favoreceria o “candidato do Real”, se continuasse até o 

segundo semestre de 1998. Em meados de setembro, pesquisa do Datafolha 

mostrou que 31% eram favoráveis à emenda da reeleição para valer para 

FHC, e 16%, para valer para o presidente seguinte. Mas 46% eram 

contrários. Logo, eram 47% a favor e 46% contra. A opinião pública estava 

dividida. (...) Era inevitável que ele se dispusesse a batalhar pela reeleição 

e que sua equipe o pressionasse como única alternativa de continuidade. 

Sua popularidade se mantinha firme no mesmo patamar de 1995, com 43% 

de aprovação e 17% de desaprovação. O Plano Real seguia tendo apoio 

popular, 71% o consideravam bom para o país.338 

Durante a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional n. 1/1995 até a 

aprovação da Emenda Constitucional n. 16/1997, foram expressivas as disputas, intra e inter, 

partidárias.  

Os partidos se dividiram e as coalizões almejaram mais participação no governo. 

Portanto, sob a óptica de hoje, é inegável que o custo para a aprovação da reeleição foi alto.  

Entre os vários exemplos dos enfrentamentos experimentados por Fernando 

Henrique Cardoso, destaca-se a divisão estabelecida dentro do PMDB.  
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Uma ala do partido, composta, entre outros, pelo Presidente do PMDB à época, Paes 

de Andrade, posicionava-se contrária ao instituto da reeleição presidencial nos moldes 

propostos; todavia outra ala, numericamente expressiva, apoiava a eleição de Michel Temer 

para a presidência da Câmara dos Deputados e se articulou, tendo o seu apoio serevelado 

determinante para a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional que permitiria a 

reeleição de Fernando Henrique Cardoso.339 

Sérgio Abranches explica ainda que “a parcimônia em atender aos pleitos dos 

políticos, durante os três primeiros semestres do seu governo, permitiu a FHC compensar o 

alto custo médio da aprovação da emenda da reeleição”.340 

Assim, a proposta de emenda constitucional da reeleição foi aprovada pela Câmara 

dos Deputados e pelo Senado Federal, mesmo diante de crises e denúncias, em jornais de 

grande circulação, de compra de votos de Deputados Federais para a aprovação da emenda 

da reeleição.341  

Após a promulgação, em sessão solene no Senado Federal, foi publicada no Diário 

Oficial da União a Emenda Constitucional n. 16/1997, em 5 de junho de 1997.  

Abranches narra que, “no dia 20 de junho de 1998, Fernando Henrique anunciou sua 

candidatura e mudou a natureza da preferência eleitoral na avaliação coletiva”.342 

Em 4 de outubro de 1998, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, reelegeu-se 

Presidente. Alcançou, no primeiro turno, 53% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula 

da Silva, do PT, obteve aproximadamente 32%.343  
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Sérgio Abranches destaca, também, que, ao lado de Fernando Henrique Cardoso, 

foram eleitos dez governadores aliados e, “no Congresso, o resultado foi muito favorável à 

coalizão de FHC. (...) O núcleo da coalizão havia conquistado 74% das cadeiras em 

disputa”.344 

Leonardo Avritzer tece reflexões sobre a coalizão do governo do primeiro e do 

segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Disserta que, apesar da baixa 

representatividade do partido do Presidente no primeiro governo, Fernando Henrique 

Cardoso conseguiu alcançar parte significativa de seus objetivos. Nesse sentido, assinala que 

“o PSDB fez 63 deputados federais (13%) nas eleições de 1994 e 71 (15%) nas eleições de 

1998. Ainda assim, Fernando Henrique Cardoso consegue aprovar 84% das suas proposições 

de lei”.345 

Sérgio Abranches relata que, muito embora a taxa de aprovação da agenda política 

do Presidente tenha se revelado alta, o segundo governo de Fernando Henrique Cardoso se 

mostrou “(...) politicamente mais instável, e a gestão de sua coalizão custou mais em termos 

fiscais e concessões clientelistas do que no primeiro”.346 

Ao analisar os mandatos exercidos por FHC, Fernando Rodrigues pontua: “a coalizão 

que sustentou o presidente Fernando Henrique Cardoso começou com o Plano Real, em 

1993. Terminou agora, em 2002, quando a moeda passa pela sua maior crise, com a inflação 

chegando à casa dos 10%”.347 

Se, de um lado, a economia já não sustentava o governo, de outro, Sérgio Abranches 

relembra, o custo se iniciou a partir da iniciativa da reeleição na pauta de Fernando Henrique 

Cardoso durante o seu primeiro mandato. Nas palavras do autor: “o aumento sistemático no 

custo do segundo mandato reforça minha convicção de que a reeleição foi a pior iniciativa 

de Fernando Henrique Cardoso”.348 
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3.2 A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva 

Após o exercício de dois mandatos presidenciais por Fernando Henrique Cardoso e 

da primeira experiência da reeleição presidencial no Brasil, foram elevadas as expectativas 

para o pleito eleitoral de 2002. A continuidade, ou não, da administração, agora não pelo 

mesmo governante, perpassaria novamente pelo assentimento popular.  

Nas eleições presidenciais de 2002, sagrou-se vencedor do primeiro turno Luiz Inácio 

Lula da Silva, do PT, com 46,444% dos votos válidos, contra José Serra, do PSDB, com 

23,196% dos votos válidos.349 No segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu 

Presidente por 61,271% contra 38,729% dos votos válidos obtidos por José Serra.350 

Segundo Sérgio Abranches, “o PT foi o grande vitorioso das eleições de 2002. Além 

de eleger o presidente, aumentou significativamente suas bancadas”.351 Não obstante isso, 

Abranches afirma que “seria preciso trazer partidos adversários para formar a coalizão do 

governo”.352  

Essa situação é explicada por Leornardo Avritzer: 

O PT elegeu, nas eleições de 2002, 91 parlamentares, aproximadamente 

17% do Congresso. Estes não eram suficientes para compor maioria no 

Congresso e alguns partidos se tornaram disponíveis para a formação de 

uma coalizão, entre eles, o PMDB. Não é de todo clara a relação entre o 

governo e a base aliada no início do governo Lula, mas o PT decidiu não 

aliar-se ao PMDB.353 

Em sentido semelhante, Sérgio Abranches elucida que Luiz Inácio Lula da Silva 

assumiu a Presidência com um governo composto por uma grande, porém minoritária, 

coalizão. Descreve que o governo, “após a migração e fusão de legendas, tinha dez partidos, 

254 deputados controlando 49,5% das cadeiras na Câmara e 31 senadores ocupando 38% 

das cadeiras no Senado”.354 
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Com efeito, Leornardo Avritzer pontua que, no primeiro mandato do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, entre os desafios enfrentados pelo governo, parcela significativa se 

relacionou com a “(...) incapacidade de o partido do presidente deter maioria no Congresso 

ou estar próximo dele”.355 Por isso, o autor revela que “a solução inicial acabou sendo uma 

coalizão com partidos menores para a base do governo e a cooptação pouco ortodoxa de uma 

base maior no Congresso”.356 

Assim, ante a indispensabilidade de se formar uma maioria para a aprovação dos 

projetos do governo, Carlos Melo explica que o então Presidente teve que buscar apoio junto 

aos “(...) pequenos partidos, aliados históricos e, também adesistas de toda ordem”.357 

Por sua vez, José Paulo Martins Junior, ao abordar a distribuição ministerial do 

primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, explica:  

O primeiro gabinete ministerial de Lula durou de janeiro até dezembro de 

2003. As pastas ministeriais foram distribuídas entre PT, PTB, PL, PSB, 

PDT, PPS, PCdoB e PV. O segundo ministério foi o mais longo de todos. 

Durou entre janeiro de 2004 até junho de 2005, quando explodiu a crise do 

Mensalão. O gabinete incluía ministros oriundos do PT, do PMDB, do 

PTB, do PL, do PSB, do PCdoB e do PV e excluía o PPS. (...) O terceiro 

gabinete ministerial se estendeu de julho de 2005 até março de 2006, 

quando diversos ministros saíram com vistas à disputa eleitoral daquele 

ano. A mudança mais importante com relação ao ministério anterior foi a 

incorporação do PP. Nessa fase do governo, estiveram representados o PT, 

o PMDB, o PTB, o PL, o PSB, o PP, o PCdoB e o PV. (...) A quarta e 

última equipe ministerial do primeiro governo Lula teve início em abril de 

2006. Com exceção do PL, todos os partidos que integravam o gabinete 

anterior continuaram fazendo parte do Poder Executivo.358 

É notável, portanto, que a coalizão formada pelo governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva durante o seu primeiro mandato era ampla e heterogênea.  
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Não por outra razão, José Paulo Martins Junior assim pontua: 

A heterogeneidade da aliança tinha grande potencial para criar 

complicações para o governo, uma vez que não é plausível, mesmo em 

países em que a dimensão ideológica dos partidos não é muito acentuada 

como no Brasil, que um governo de esquerda consiga implantar sua agenda 

governamental com apoio de partidos de direita.359 

Por sua vez, Sérgio Abranches entende que a coalizão do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, além de ampla e heterogênea, era contraditória em termos ideológicos. Nesse 

sentido, assevera: “(...) a coalizão, com o processo intenso de cooptação, chegou aos onze 

partidos e 370 cadeiras na Câmara, 72%, e sete partidos e 53 cadeiras, 65%, no Senado”.360 

Por sua vez, Leonardo Avritzer destaca a vulnerabilidade experimentada pelo 

primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pontua que, ao ceder menos 

ministérios aos demais partidos e destinar parte relevante ao PT, o governo ficou exposto. 

Com efeito, eclodiu a CPI do Mensalão, em 2005. Em suas palavras, esclarece: 

Os obstáculos enfrentados pelo PT no governo se iniciaram com a sua 

incapacidade de realizar uma ampla aliança sem comprometer elementos 

da sua concepção de partido ou da sua relação com sua base política. Para 

efetivar seu programa político, o partido cedeu menos ministérios à sua 

coalizão de apoio no Congresso do que o fez FHC. Quando tomou tal 

decisão, acabou se tornando vulnerável, o que eventualmente conduziu à 

CPI do Mensalão em 2005.361 

Carlos Melo explica que, diante da crise advinda do escândalo do Mensalão, tentando 

se preservar da oposição e dos interesses cada vez mais custosos dos aliados, “o governo 

buscou reforçar a maioria não pela reforma, mas pelo aprofundamento dos instrumentos de 

que dispunha: a distribuição de espaços no governo, o fisiologismo”.362 

Nesse sentido, Leonardo Avritzer destaca que o governo repensou sua coalizão e, a 

fim de aprimorar a capacidade decisória no Congresso Nacional, aliou-se, primordialmente, 

ao PMDB, distribuindo pastas ministeriais relevantes, entre elas, Saúde, Agricultura e 
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Integração Nacional. Ou seja, nos dizeres do autor, “a reação do governo Lula e do PT à 

crise do mensalão foi o ajuste ao presidencialismo de coalizão”.363 

Somada a isso, a consagração de aliados nas Presidências da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal foi elemento para o governo no combate à crise instalada pelo Mensalão. 

De acordo com Leonardo Avritzer: 

A crise do mensalão é estabilizada de duas formas no segundo semestre de 

2005: de um lado, o governo recupera, por meio de um partido 

estreitamente associado a ele, o PCdoB, o controle do Congresso [Câmara 

dos Deputados] na eleição para a sucessão de Severino Cavalcanti e com 

isso estanca o movimento de instabilidade política que se havia instituído 

no começo daquele ano; de outro lado, o governo sinaliza para o PMDB 

que o tornará o principal partido da base aliada. Em contrapartida a tal 

posicionamento, o PMDB passa a ocupar, em caráter quase ‘permanente’, 

a presidência do Senado, primeiro com Renan Calheiros, depois com José 

Sarney.364 

Sob o prisma socioeconômico do primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, Carlos Melo destaca que o então Presidente “avançou numa agenda social que 

circunstâncias fiscais anteriores não permitiam – e a ideologia de setores do governo de FHC 

descartava categoricamente”.365 

Nessa perspectiva, o autor relata que, durante o primeiro mandato, o Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva buscou a estabilidade ao lado do crescimento e da distribuição, nos 

seguintes moldes: “mantendo cautela macroeconômica, utilizou instrumentos que, em anos 

anteriores – peremptória, às vezes, sectariamente –, seriam descartados por implicar ‘custos 

fiscais’ e riscos ao controle inflacionário”.366 

Ademais, Carlos Melo registra: “goste-se ou não, medidas como o Bolsa Família, o 

Prouni ou as cotas raciais, somadas à estabilidade da moeda, foram relevantes no conjunto 

das transformações históricas”.367 

Ao lado das medidas socioeconômicas que favoreciam o governo, a contenção dos 

efeitos negativos advindos da crise do Mensalão, mediante o reajuste do presidencialismo 
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de coalizão, fortaleceu a popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o que possibilitou a sua 

reeleição no pleito eleitoral de 2006. 

Mônica Machado, ao estudar os discursos e as estratégias políticas para a reeleição 

dos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, constatou que os 

candidatos utilizaram táticas semelhantes, isto é, fizeram “uso de linguagens argumentativas 

para efeito de persuasão”.368 Nos discursos, defendiam a continuidade dos “bons indicadores 

da área econômica da gestão anterior”.369  

Nesse sentido, Mônica Machado demonstra: 

Verificam-se inúmeros pontos de convergência entre as estratégias dos 

mandatários nas campanhas presidenciais de 1998 e 2006. (...) Enquanto 

Fernando Henrique buscava ativar a lembrança do eleitorado de que em 

seu governo a inflação foi controlada, promoveu a estabilidade econômica 

e assegurou o sucesso do Plano Real, Lula buscou salientar os indicadores 

de crescimento econômico relacionados ao desenvolvimento social. 

Ambos apontavam para a perspectiva de que o mundo futuro ficaria ainda 

melhor.370 

Diante desses fatores, a autora sustenta que “é possível sugerir que em 1998 e em 

2006 o discurso da continuidade sobressaiu-se ao da mudança”.371 

Assim, aponta que as estratégias utilizadas por ambos os candidatos à reeleição 

presidencial, em períodos e em realidades sociopolíticas distintas, aproximaram-se, pois 

almejavam “(...) gerar uma sensação retrospectiva no eleitorado através da explanação dos 

melhores indicadores de seus governos (...)”.372
 

Com isso, é possível constatar que as estratégias políticas para a reeleição dos 

referidos Presidentes se basearam, tanto em 1998, quanto em 2006, na “(...) idealização de 

que quem está no poder deve ficar (...)”,373 como também despertaram o pressentimento, na 

sociedade, de que “(...) o melhor mundo futuro é o candidato da situação”.374 
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Assim, nas eleições de 2006, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conquistou, no 

primeiro turno, 48,608% contra 41,635% dos votos válidos obtidos por seu adversário, 

Geraldo Alckmin, do PSDB.375 No segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva se reelegeu com 

60,827%, em face de 39,173% votos válidos alcançados por Geraldo Alckmin.376 

Sérgio Abranches relata que a expressiva quantidade de votos no segundo turno fez 

com que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingisse, nesse período, o maior índice de 

popularidade de seu primeiro mandato.377  

Segundo Abranches: 

O efeito campanha elevou sua aprovação a 53% no final de outubro. A 

desaprovação ficou em 15%. A popularidade líquida, em 56%. Os bons 

resultados do governo e seu excepcional desempenho nas ruas mantiveram 

Lula no poder.378 

Interessante observar que Luiz Inácio Lula da Silva, em audiência pública realizada 

em 12 de dezembro de 1996 na Câmara dos Deputados, posicionou-se contrário aos moldes 

adotados para a introdução do instituto da reeleição no Brasil.379  

Nesse mesmo sentido, o então Presidente, em entrevista divulgada em 4 de outubro 

de 2006, mesmo concluindo que seria reeleito, asseverou: 

Quanto à reeleição, sou contra, como sempre fui, e espero que possamos 

voltar ao mandato de cinco anos, sem direito à reeleição. Aliás, o ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso vai carregar pelo resto da vida o 

gesto irresponsável de ter aprovado a reeleição em benefício próprio.380 

  

                                                           
375 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta de resultados eleitorais: eleições de 

2006. Disponível em: < http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/candidaturas-e-

resultados/resultado-da-eleicao-2006>. Acesso em: 28 out. 2018. 
376 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta de resultados eleitorais: eleições de 

2006. Disponível em: < http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-2006/candidaturas-e-

resultados/resultado-da-eleicao-2006>. Acesso em: 28 out. 2018. 
377 Sérgio Abranches pontua que “o governo Lula I terminou com a melhor avaliação dos governos da Terceira 

República. O Datafolha registrou, em meados de dezembro, aprovação de 52% e desaprovação de 14%. Uma 

popularidade líquida de 58%”. ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do 

modelo político brasileiro. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 255 
378 ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro. 1. 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 254 
379 Vide p. 92 
380 ISTO É. “Sempre fui contra a reeleição” / Luiz Inácio Lula da Silva. Isto é, n. 1928, p. 28-32, 4 out. 2006>. 

Acesso em: 12 mar. 2019. p. 31. 



116 

Após as eleições de 2006, o PT se tornou a segunda maior bancada do Congresso 

Nacional, ficando atrás apenas do PMDB. Analisando a formação da base do governo do 

segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, a partir da constatação da quantidade de 

cadeiras obtidas pelos partidos nessa eleição, Sérgio Abranches descreve: 

Na Câmara, o PMDB fez a maior bancada, com 89 cadeiras, ou 17%. O PT 

elegeu 83 deputados e ficou com a segunda bancada, controlando 16% das 

cadeiras. O PSDB e o PFL elegeram 65 deputados cada, ficando com 13% 

das cadeiras. Os quatro maiores controlavam 59% da Câmara, uma divisão 

que dificultava a formação por Lula de uma coalizão majoritária enxuta.381 

Como resultado disso, Sérgio Abranches constata que se formou uma “(...) coalizão 

ideologicamente disforme, com domínio clientelista, pois o centro clientelista passou a ter 

53% e a centro-esquerda 47% dos votos da coalizão”.382 Logo, tornou-se, uma vez mais, 

evidente a dificuldade de se formar uma base de governo sólida, majoritária e coerente com 

partidos, como visto, tão dispares entre si. 

De todo modo, mesmo heterogênea, ampla e instável, a coalizão do segundo mandato 

do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em termos de aprovação de medidas e da agenda 

política, foi bem-sucedida. Tudo isso em face da estabilidade econômica, dos projetos sociais 

e da popularidade pessoal do Presidente. 

Leornardo Avritzer constata que Luiz Inácio Lula da Silva, “(...) em seu segundo 

mandato, sancionou em torno de 90% de suas propostas e, dessa maneira, supostamente 

institucionalizando o presidencialismo de coalizão”.383 
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Por seu turno, Sérgio Abranches aborda a popularidade do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva e a capacidade de contenção, em seu governo, dos efeitos negativos dos 

escândalos de corrupção: 

A trajetória da popularidade de Lula não tem paralelo na história 

republicana brasileira. Sua enorme capacidade de comunicação e seu 

talento invulgar para o palanque, associados aos resultados concretos de 

seu governo para a população, lhe deram força no Congresso e a faculdade 

de eleger quem quisesse para sucedê-lo. Na macropolítica, ele estava 

blindado e era incontrastável na sociedade. Na micropolítica, conseguia 

neutralizar os problemas do dia a dia. Os mais graves, como os escândalos 

de corrupção, ele minimizava, usando seu poder social na macropolítica.384 

A alta popularidade do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez com que 

entrasse em pauta, nos últimos anos de seu segundo mandato, o dilema referente à 

continuidade do projeto de governo do PT.  

Nesse prisma, Octávio Amorim Neto e Igor Acácio relatam que, apesar de rejeitada 

em nível de comissão, “em 2009, parlamentares que apoiavam o então Presidente Lula 

iniciaram um debate legislativo para permitir que ele concorresse a um terceiro mandato”.385 

Como visto, a previsão constitucional da reeleição, apesar de não vedar o exercício 

de mais de dois mandatos presidenciais, estabelece a possibilidade de uma única reeleição 

consecutiva, o que afastou, por conseguinte, as chances do então Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva disputar o seu terceiro mandato consecutivo. 

Não obstante isso, o resultado das eleições de 2010 revelou o quanto a popularidade 

de Luiz Inácio Lula da Silva e a força de sua coalizão viabilizaram a continuidade do projeto 

político do PT com a escolha e vitória da sucessora, Dilma Vana Rousseff, para o cargo de 

Presidente da República. 
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3.3 A reeleição de Dilma Vana Rousseff 

Nas eleições de 2010, a candidata Dilma Vana Rousseff, do PT, apoiada por Luiz 

Inácio Lula da Silva, conquistou, no primeiro turno, 46,91% contra 32,41% dos votos válidos 

obtidos por seu adversário, José Serra, do PSDB.386 

 No segundo turno, sagrou-se vencedora do pleito eleitoral, tornando-se a primeira 

mulher a ocupar o cargo da Presidência da República, com 56,05% em face de 43,95% dos 

votos válidos adquiridos por José Serra.387 

Como resultado do pleito eleitoral de 2010, Sérgio Abranches observa que, ao lado 

da eleição de Dilma Rousseff para Presidência, “a coalizão lulista, que deveria apoiar Dilma 

Rousseff, ficou majoritária no Senado e na Câmara”.388  

Nesse ponto, o autor elucida que “(...) o PT conquistou, novamente, a maior bancada 

na Câmara, com 70 deputados. O PMDB, partido do vice-presidente, Michel Temer, ficou 

com a segunda, elegendo 66 deputados”.389 

Por seu turno, Leonardo Avritzer comenta que a então Presidente Dilma Rousseff       

“(...) herdou as principais características do presidencialismo de coalizão tal como foram 

adaptadas pelo governo Lula ao longo da década: as alianças com o PMDB no Congresso e 

as nomeações ministeriais de políticos do partido”.390 

Em complemento, o autor assevera que a aliança do PMDB se fortaleceu com a 

composição da chapa presidencial e a escolha de Michel Temer para a vice-presidência. 

Assim, afirma que “os três elementos conjuntamente dariam a Dilma uma forte base no 

parlamento e tranquilidade em relação à governabilidade, no sentido de aprovação de suas 

propostas no Congresso”.391 

Não obstante a expressividade da bancada composta por parlamentares do PT e do 

PMDB no Congresso Nacional, a coalizão do governo de Dilma Rousseff, composta por 
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diversos partidos e herdada do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tornou-se ainda mais 

ampla, heterogênea e incongruente em termos ideológicos.  

Nessa questão, em uma análise dos custos das coalizões heterogêneas nos governos 

de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, Frederico 

Bertholini e Carlos Pereira destacam: 

A heterogeneidade ideológica das coalizões presidenciais no Brasil 

apresentou um salto para um novo patamar com a chegada do Partido dos 

Trabalhadores ao poder em 2003. De uma coalizão marcadamente de 

centro-direita durante o governo FHC passamos para uma coalizão 

extremamente diversa ideologicamente com a presença de partidos de 

extrema-direita a partidos de extrema-esquerda passando pelo centro 

dentro do governo Lula. O mesmo patamar de heterogeneidade ideológica 

tem sido reproduzido durante o governo de Dilma Rousseff.392 

Esses dados, somados às evidentes diferenças de personalidade entre Luiz Inácio 

Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff, contribuíram para a instabilidade política, sobretudo 

nos momentos de crises (e crises graves, com rumorosos casos de corrupção). Com efeito, a 

instabilidade se fez presente. 

Ocorre que, se, por um lado, o desafio histórico de Dilma Rousseff, segundo Carlos 

Melo, “seria dar continuidade à transformação; liberar o fluxo do desenvolvimento 

sustentável, sem retorno à inflação. Fazê-lo com inclusão social e aperfeiçoamento 

institucional”,393 por outro lado, constata-se que a então Presidente enfrentou “(...) um país 

esvaziado de política, sujeito ao fisiologismo, capaz de confundir a burocracia e tecnocracia 

com o bom governo”.394 

Assim, a coalizão de governo se revelou, em momentos distintos, fundamental e 

extremamente prejudicial para a governabilidade da Presidente Dilma Rousseff. 

Inicialmente, fundamental para a sua eleição em 2010 e para aprovação de parte da agenda 

política proposta pelo PT, posteriormente, mostrou-se prejudicial, à medida que se 

instalavam as crises políticas, econômicas e sociais no decorrer do seu mandato. 
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Ao tratar da relação e do desgaste entre a então Presidente e sua coalizão, Carlos 

Melo explica que, no governo de Dilma Rousseff, as negociações, inter e intra partidárias, 

foram se tornando cada vez mais difíceis, uma vez que, “após a reeleição – a terceira eleição, 

como foi o caso de Dilma – (...) quem já foi atendido quer mais e os novos aliados exigem 

também a sua parte”.395  

Carlos Melo ainda adverte: 

A grande base é uma ilusão numérica, politicamente frágil. Além da 

diversidade e da fragmentação de um grupo tão vasto, a voracidade 

fisiológica canibaliza os projetos do governo. Derrotas legislativas tornam-

se mais frequentes e as vitórias, mais custosas.396 

Somando os fatores elencados acima, o autor destaca que “Dilma é um quadro 

vinculado ao fazer, não ao negociar e articular”,397 o que constrasta com o perfil do então 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Pode-se dizer, daí, que a estabilização e a contenção das crises experimentadas foram 

tarefas mais árduas e complexas para a Presidente Dilma Rousseff, quando comparadas às 

do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Nesse contexto, Leonardo Avritzer registra que, entre 2012 e 2013, “o governo Dilma 

enfrentou sucessivas crises decorrentes da ampliação da disjunção entre governabilidade e 

legitimidade política”.398 Na visão do autor, os três principais enfrentamentos da Presidente 

Dilma Rousseff durante o seu primeiro mandato foram: 

(...) os problemas consecutivos de corrupção entre os ministros indicados 

por sua base política, que levaram à demissão de sete deles no primeiro ano 

de governo; uma rebelião conservadora da base do governo, que levou a 

derrotas em diversas propostas importantes, como nos casos do Código 

Florestal e do Decreto n. 8.243 sobre participação; e as manifestações de 

junho de 2013, que ajudaram a consolidar uma visão acerca da corrupção 

no sistema político e no governo.399 
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Quanto ao primeiro ponto – a crise ministerial e a demissão da base política – 

Leonardo Avritzer evidencia que esse fator foi crucial para acentuar a disjunção entre 

governabilidade e capacidade decisória, afetando, assim, a estabilidade e a legitimidade 

política do governo de Dilma Rousseff.400 

Se o contexto político vivenciado por Dilma Rousseff durante os primeiros anos de 

mandato não foi fácil, os anos de 2014 e 2015 foram marcados por crises manifestadas em 

vários setores, indo além da seara política.  

Sob a óptica econômica, Sérgio Abranches relata que os indicadores “estavam todos 

em deterioração no final de 2014. (...) O gasto público do governo nesse ano de esforço 

anticíclico sem efeito elevou brutalmente o déficit fiscal”.401 

Não obstante as crises manifestadas no primeiro mandato da então Presidente, nas 

eleições de 2014, Dilma Rousseff, do PT, conquistou, no primeiro turno, 41,59% contra 

33,55% e 21,32% dos votos válidos obtidos por Aécio Neves, do PSDB, e Marina Silva, do 

PSB, respectivamente.402 No segundo turno, Dilma Rousseff se reelegeu com 51,64% em 

face de 48,36% votos válidos alcançados por Aécio Neves.403 

O resultado eleitoral não alterou, todavia, o cenário crítico do governo.  

Ao examinar o ano de 2015, Sérgio Abranches registra que: 

a economia estava em retração com aquecimento da inflação. A confiança 

dos investidores se esvaíra. Em fevereiro, o país perdeu o último grau de 

investimento e passou ao nível de risco nas três maiores agências de 

avaliação.404 
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Para além da perspectiva econômica e adentrando em uma análise relativa à 

popularidade da então Presidente durante esse mesmo ano, o autor destaca: 

Na sociedade, a impopularidade presidencial oscilava em torno de 65%, 

havia três meses. No final de fevereiro, o Datafolha registrou: 64% de 

desaprovação, 11% de aprovação, popularidade líquida de -71%. O 

impeachment tinha o apoio de 60%, e 58% achavam que a presidente devia 

renunciar.405 

José Afonso da Silva ressalta que a crise política vivenciada naquele período 

histórico seria melhor solucionada mediante a conciliação, sem a quebra do mandato 

presidencial, isto é, sem passar pelas duas formas constitucionais: renúncia ou impeachment. 

Todavia, essa solução conciliadora ficou prejudicada, pois, nos dizeres do autor: “cada 

pronunciamento da presidente da República demonstra[va] sua incapacidade para promover 

uma conciliação geral em torno de um programa mínimo que restabelecesse a confiança 

nacional”.406 

A tensão social e o avanço das especulações sobre eventual impeachment da então 

Presidente também se manifestaram nas ruas: 

Em 13 de março de 2015, centenas de milhares de pessoas saíram às ruas 

de 23 estados e do Distrito Federal com camisas e bandeiras vermelhas. 

Portavam cartazes que já traziam a narrativa para o impeachment como 

uma revanche golpista dos perdedores das eleições de 2015. (...) No dia 16, 

mais de 1 milhão de pessoas pintadas de verde-amarelo, vestindo roupas e 

levando bandeiras com essas cores ocuparam as ruas de 26 estados e do 

Distrito Federal. O tema básico era “fora Dilma”, um grito de guerra 

política que o PT havia usado e popularizado contra Collor e FHC.407 

E não se encerrou por aí. No decorrer dos últimos anos do exercício da Presidência 

por Dilma Rousseff, especialmente em agosto de 2015 e março de 2016, novas 

manifestações polarizadas tomaram as ruas do país.408 
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José Afonso da Silva, ao tratar da governabilidade da Presidência exercida por Dilma 

Rousseff, do pedido de renúncia da então Presidente por ele assinado e da incidência, ou 

não, dos crimes de responsabilidade previstos na Constituição de 1988, pontuou, primeiro, 

que “as relações Executivo-Legislativo são, no presidencialismo brasileiro, um complicador 

da governabilidade”409 para, em seguida, registrar que, apesar de favorável à renúncia da 

então Presidente, “a mera incompetência na gestão governamental não constitui motivo para 

o impeachment. Se o povo elegeu um mau governo, só o povo deve desfazê-lo em nova 

eleição”.410 

No âmbito do Judiciário, por sua vez, a Operação Lava Jato, iniciada em 2014 e ainda 

não concluída, ganhava novos contornos, desdobramentos e grande repercussão. Nesse 

sentido, Sérgio Abranches assevera que “os inquéritos sobre o esquema de corrupção 

político-empresarial na Petrobras e em outras estatais avançavam, produzindo mais 

evidência contra lideranças dos partidos da coalizão”.411 

Além disso, iniciava-se, em 2015, a apuração, pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), das irregularidades nas contas de 2014 do governo de Dilma Rousseff.  

Em 17 setembro de 2015, o pedido de impeachment da então Presidente Dilma 

Rousseff, elaborado por Hélio Bicudo e Miguel Reale Jr., foi recebido pelo então Presidente 

da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.412  

Em 7 outubro de 2015, o TCU, em decisão unânime, emitiu parecer ao Congresso 

Nacional recomendando a rejeição das contas de 2014 do governo de Dilma Rousseff.413  
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Em 2 dezembro de 2015, o então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha, aceitou o referido pedido de impeachment.414 

É fato incontroverso que, no espectro político, a coalizão do governo já não se 

sustentava, sendo perceptível que a relação entre a então Presidente, Dilma Rousseff, e o seu 

Vice, Michel Temer, não contribuía para a estabilização e a contenção das crises, o que 

agravava ainda mais a interlocução da Presidente com o Congresso Nacional e afetava a sua 

governabilidade.  

Nessa perspectiva, em carta divulgada em 7 de dezembro de 2015, o então Vice-

Presidente, Michel Temer, de forma evidente, rompia com a Presidente Dilma Rousseff.415 

Por essas razões, além de outras que acentuaram a crise do governo de Dilma 

Rousseff, Sérgio Abranches sintetiza que “o ano de 2015 fechou com balanço claramente 

negativo para Dilma Rousseff, em todas as áreas — econômica, política, social e judicial”.416  

Com efeito, o primeiro ano do segundo mandato da então Presidente, somando aos 

custos e desafios do primeiro mandato, revelou a fragilidade do governo de forma 

praticamente irreversível, haja vista que, segundo Sérgio Abranches, “o governo já estava 

paralisado, e a governabilidade por um fio”.417 

Por seu turno, o ano de 2016 ficou marcado pelo processo de impeachment da 

Presidente Dilma Rousseff.  

Em breve e apertada síntese, após longo processo e diversas sessões na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, em sessão no Senado Federal realizada em 31 de agosto de 

2016 e presidida pelo então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, 

a então Presidente Dilma Rousseff foi destituída do cargo por 61 votos a 20.418 
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Registra-se que, nessa mesma sessão, foi julgado destaque419 referente à cassação, 

ou não, dos direitos políticos por oito anos da então Presidente, que atingiu o seguinte 

resultado: 42 votos pela inabilitação por oito anos, 36 votos contrários e três abstenções. 

Assim, por não ter sido atingido o mínimo de votos necessários para aplicação dessa pena, a 

então Presidente Dilma Rousseff teve seus direitos políticos mantidos. 

Após o exercício como Presidente interino, enquanto Dilma Rousseff estava afastada 

da Presidência, e posteriormente à destituição da então Presidente do cargo, Michel Temer, 

que fora eleito Vice-Presidente em 2014, tomou posse definitiva, em 31 de agosto de 2016, 

como Presidente da República, exercendo o cargo até o dia 1º de janeiro de 2019.  

O então Presidente Michel Temer não disputou a reeleição no pleito eleitoral de 

2018, muito embora não houvesse vedação constitucional para tanto. Ao abordar o instituto 

da reeleição em seus estudos, Michel Temer ensina: 

A possibilidade da reeleição privilegia, assim, o princípio da participação 

popular porque confere ao povo a possibilidade de um duplo julgamento: 

o do programa partidário e do agente executor desse programa (chefe do 

Poder Executivo). Talvez por essa razão o sistema jurídico norte-

americano autorize a reeleição. E ninguém pode dizer que ali não se pratica 

a democracia.420 

É interessante observar que, a partir da sinalização de Michel Temer, em 20 março 

de 2018, no sentido de que tentaria a reeleição,421 foram acentuadas as crises que acabaram 

por prejudicar, ainda mais, a sua imagem e popularidade. Como se pode verificar, no mês de 

março de 2018, ao ser questionado sobre a disputa à reeleição, afirmou, preliminarmente, o 

então Presidente: “não é improvável. Mas não decidi ainda”.422 Posteriormente, declarou: 

“seria uma covardia não ser candidato”.423 
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Durante seu curto governo, a recuperação econômica é fato incontroverso.  

Todavia, esse elemento não foi suficiente para a confirmação de seu nome como 

candidato do MDB para as eleições presidenciais de 2018. De 2017 a 2018, foram várias as 

crises, destacando-se, entre outras: i) investigações relativas ao Decreto dos Portos e decisão 

judicial pela quebra de sigilo bancário do então Presidente; ii) escândalo do grupo JBS; iii) 

derrota no Congresso Nacional na aprovação da reforma da previdência e da privatização da 

Eletrobras; iv) intervenção federal no Rio de Janeiro; v) greve dos caminhoneiros; vi) crise 

migratória e intervenção federal em Roraima.424  

Todas essas questões, além de outras, foram fatores potenciais para a queda da (já 

baixa) popularidade do então Presidente, não obstante o sucesso obtido na recuperação 

econômica do país. 

Com efeito, o então Presidente Michel Temer declarou, no final de maio de 2018, 

apoio à candidatura de Henrique Meirelles como candidato do MDB para as eleições 

presidenciais de 2018.425 

Como resultado do pleito eleitoral de 2018, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, 

conquistou, no primeiro turno, 46,03% contra 29,28% dos votos válidos obtidos pelo 

segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, que foi apoiado pelo então Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva.426 No segundo turno, Jair Bolsonaro se sagrou vencedor, com 55,13% 

em face de 44,87% dos votos válidos adquiridos por Fernando Haddad, tornando-se, assim, 

Presidente da República.427 

  

                                                           
424 PODER 360. Planalto em 2018: Temer enfrentou crises mesmo com marasmo de ano eleitoral. 

https://www.poder360.com.br/governo/planalto-em-2018-temer-enfrentou-crises-mesmo-com-marasmo-de-

ano-eleitoral/>. Acesso em: 12 mar. 2019. 
425 ESTADÃO. Temer desiste do projeto de reeleição e anuncia candidatura de Meirelles. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,temer-desiste-da-reeleicao-e-anuncia-apoio-a-henrique-

meirelles,70002319154>. Acesso em: 5 out. 2018. 
426 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta de resultados eleitorais: eleições de 2018. Disponível 

em: <http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html>. Acesso em: 2 nov. 2018. 
427 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta de resultados eleitorais: eleições de 2018. Disponível 

em: <http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html>. Acesso em: 2 nov. 2018. 



127 

CONCLUSÃO: REELEIÇÃO PRESIDENCIAL NO BRASIL COMO 

FATOR DE POTENCIALIZAÇÃO DE VÍCIOS (?) 

Robert Dahl compreende que “a desigualdade entre os cidadãos é um problema grave 

e persistente em todos os países democráticos”.428 

A desigualdade, seguramente, pode ser encarada por vários espectros.  

Na política não é diferente. Afinal, a desigualdade de oportunidades entre os 

candidatos sujeitos à reeleição presidencial e os demais há muito desperta preocupações nos 

pleitos eleitorais. 

Giovanni Sartori ensina que “aqueles que tomam a partida devem estar em condições 

iguais”. 429 Não por outras razões, o princípio da igualdade de oportunidades nos pleitos 

eleitorais, como decorrência dos princípios democrático e da igualdade, conecta-se com o 

ideal de que os candidatos devem partir de condições, isto é, pontos de partida iguais. 

Nesse sentido, Vinícius de Carvalho Madeira registra: 

O direito fundamental e subjetivo de igualdade de oportunidades na 

concorrência eleitoral tem fundamento constitucional no princípio 

democrático e no princípio da igualdade, e decorre diretamente do direito 

ao sufrágio passivo que todos os candidatos têm e que implica no direito 

de poderem aceder aos cargos políticos em igualdade de condições. 430 

A preocupação com a desigualdade de oportunidades também é abordada por Karl 

Loewenstein, quando discorre sobre os controles do financiamento de campanhas eleitorais: 

(...) a desigualdade dos partidos e dos candidatos nos meios econômicos de 

que dispõem para a campanha eleitoral e, consequentemente, a 

desigualdade no uso dos meios de comunicação possuem uma importância 

decisiva para o resultado de uma eleição.431 

Conectando a desigualdade de oportunidades com o instituto da reeleição, Vinícius 

de Carvalho Madeira, em outra passagem, defende que “a reeleição prejudica o direito à 

igualdade na concorrência eleitoral”.432 Em sentido semelhante, Antonio Lavareda 

argumenta que a reeleição “instaura um desequilíbrio absoluto entre os recursos”, haja vista 
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que “os candidatos que estão no poder iniciam sua campanha com muito mais antecedência” 

e “podem contar com um volume bem maior de recursos para a campanha”.433  

Nessa perspectiva, Paulo Torelly também compreende que a reeleição dos Chefes do 

Poder Executivo para o período subsequente propicia a desigualdade entre os candidatos, 

sob o argumento de que “(...) o governante inicia o processo eleitoral após um período de 

mais de três anos de ampla e imponderável exposição na grande imprensa e na condição de 

agente político e gestor público”.434 

Não é diferente a conclusão de Paula Bernardelli e Eneida Desiree Salgado, segundo 

as quais, com o instituto da reeleição para cargos de chefia do Poder Executivo, “tem-se a 

dificuldade de traçar o limite entre o uso devido da publicidade institucional e a promoção 

pessoal do agente público, que, possivelmente, buscará um novo mandato”.435 

Por sua vez, Paulo Henrique dos Santos Lucon pontua: 

(...) a total disparidade entre os candidatos gerada pelo poder do dinheiro 

em algumas campanhas, o uso da máquina pública como meio de 

propaganda pelos detentores do poder e a possibilidade de reeleição 

continuam, cada vez mais, a transformar as eleições no Brasil em uma 

disputa absolutamente desigual.436 

Ocorre que, ao lado da constatação da evidente desigualdade de oportunidades entre 

os candidatos nessas circunstâncias, parece que as vicissitudes manifestadas no 

presidencialismo brasileiro se agravam com o instituto da reeleição presidencial.  

Antes de adentrar na questão da reeleição presidencial propriamente dita, tendo em 

vista que o denominado Presidencialismo de Coalizão brasileiro pós-Constituição de 1988 

vem demonstrando algumas problemáticas que se relacionam, direta e indiretamente, com o 

objeto da presente pesquisa, torna-se fundamental destacar algumas das vicissitudes desse 

sistema desempenhado nos moldes brasileiros. 
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Primeiro, o excessivo número de partidos políticos com representação no Congresso 

Nacional, isto é, o multipartidarismo à brasileira, exacerbado e fragmentado.  

De acordo com Sérgio Antônio Ferreira Victor: 

A média de partidos representados no Parlamento no período posterior à 

Constituição de 1988 não é menor do que 15 partidos por Legislatura. O 

quadro não é apenas de multipartidarismo, mas de intensa fragmentação.437 

Ao examinar as falhas do Presidencialismo de Coalizão pós-Constituição de 1988, 

Sérgio Abranches identifica como um dos principais obstáculos ao sistema: 

(...) a hiperfragmentação partidária, pois afeta diretamente a formação de 

coalizões, o seu tamanho e a probabilidade de serem estáveis, além de 

propiciar terreno fértil para o clientelismo e a corrupção. A fragmentação 

reflete o aumento excessivo do número de partidos com poder de veto e 

impõe coalizões mais extensas e heterogêneas, mesmo que o presidente se 

contentasse com uma coalizão natural, de maioria simples.438 

Em outra passagem, Sérgio Antônio Ferreira Victor explica: 

A excessiva fragmentação do quadro partidário gera partidos tão fracos que 

se pode dizer que a cooptação deles por parte do Executivo revela-se a 

própria finalidade ou destinação da função dessas legendas, seja quem for 

o ocupante da presidência.439 

Por seu turno, André Ramos Tavares, ao tratar dos partidos políticos e da crise de 

representatividade, adverte que o sistema pluripartidário pode acentuar – a despeito de 

assegurar o pluralismo político – a crise política, uma vez que possibilita a multiplicação de 

“legendas de aluguel”, bem como propicia outros distúrbios relativos à “perpetuação de 

partidos sem real vocação para defesa de uma ideologia, de um segmento social, ou mesmo 

sem real interesse de se firmar como alternativa útil de representação política”.440 

Nesse sentido, Giovanni Sartori assevera que “provavelmente nenhum país no 

mundo atual é tão avesso aos partidos como o Brasil – na teoria e na prática. Os políticos se 

relacionam com seus partidos como ‘partidos de aluguel’”.441  
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Nessa mesma linha argumentativa, Scott Mainwaring elucida que “o Brasil é um caso 

excepcional de fragilidade partidária. (...) No Brasil, os partidos aparecem e desaparecem 

com assombrosa frequência”.442 

Com efeito, a proliferação e a multiplicidade de partidos políticos no Brasil acabam 

por dificultar a governabilidade,443 o reconhecimento da oposição e a efetiva representação 

dos interesses gerais444 da sociedade na esfera política.  

Segundo, a formação de coalizões, por vezes instáveis, incoerentes e clientelistas.  

Sobre esse vício, Sérgio Abranches adverte: “a distribuição de cargos e verbas é um 

dos instrumentos de manutenção de coalizões, em toda parte. A diferença é se essa 

distribuição adota critérios político-programáticos ou puramente clientelistas”.445 

Giovanni Sartori, ao examinar a política de barganha na interação entre os 

representantes do Executivo e Legislativo, explica que “o Presidente pode conseguir no 

Congresso os votos de que necessita, barganhando favores eleitorais”.446  

E, no tocante à realidade brasileira, Saul Cunow, Barry Ames, Scott Desposato e 

Lucio Rennó identificam que “o Brasil tem uma reputação de barganhas de recursos entre o 

Executivo e Legislativo, com legisladores dispostos a negociar votos por nomeações com 

cunho clientelista”.447 
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Diante dessa realidade, Sérgio Abranches destaca: 

A cooptação como método de formação de coalizões leva à preferência por 

benefícios materiais e, como o mensalão e a Lava Jato indicaram, pode 

incentivar o uso de propinas para partidos e pessoas, como bônus de 

participação na coalizão, em detrimento de aspirações programáticas.448 

Nesse sentido, após a análise da experiência do Presidencialismo de Coalizão pós-

Constituição de 1988, a manutenção de coalizões, por vezes amplas, heterogêneas e 

incoerentes, somada às práticas clientelistas observadas são fatores que acabam por 

prejudicar, direta e indiretamente, a relação entre Executivo e Legislativo, especialmente no 

tocante à governabilidade e à funcionalidade do sistema político.  

Terceiro, o amplo controle da agenda, a distribuição de pastas ministeriais e os vastos 

poderes do Presidente da República.  

A experiência do Presidencialismo de Coalizão no Brasil pós-Constituição de 1988 

demonstra que há uma alta concentração de poderes nas mãos do Chefe do Poder Executivo 

Federal, o que, invariavelmente, provoca desequilíbrio na relação entre os legisladores e o 

Presidente.449 De acordo com Sérgio Antônio Ferreira Victor: 

O presidencialismo de coalizão conta, por fim, em seu funcionamento 

efetivo, com a hipertrofia legislativa do Executivo, que impõe sua agenda, 

especialmente por meio da utilização de medidas provisórias, mas também 

das iniciativas legislativas privativas, dos poderes de veto total e parcial e 

pedidos de urgência constitucional.450 

De fato, o Presidente da República possui vasto aparato para controlar a agenda,451 

estabelecer suas bases, formar e modificar suas coalizões e distribuir pastas ministeriais a 

fim de implementar seus projetos e medidas. Com efeito, nos dizeres de Argelina Cheibub 
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Figueiredo e de Fernando Limongi, “as relações entre Executivo e Legislativo são afetadas 

pela extensão dos poderes legislativos controlados pela presidência”.452  

Diante desse quadro, em que se destacam três vicissitudes – entre várias outras 

existentes –, oriundas do Presidencialismo de coalizão no Brasil pós-Constituição de 1988, 

indaga-se: a reeleição presidencial no Brasil seria fator de potencialização de vícios? Ou 

melhor, a introdução do instituto da reeleição presidencial no Brasil, a partir da Emenda 

Constituição n. 16/1997, teria intensificado distúrbios já verificados no denominado 

Presidencialismo de Coalizão brasileiro? 

No intuito de responder a esses questionamentos, pondera-se: se, por um lado, a 

reeleição presidencial representa a confirmação popular em favor da continuidade de 

governantes nos respectivos cargos do Poder Executivo, por outro, seu desempenho no 

presidencialismo brasileiro, para além de ter propiciado a desigualdade de oportunidades 

entre os candidatos, potencializou algumas facetas negativas, que prejudicam, como visto, a 

tênue relação entre o Poder Executivo e Legislativo. 

Por seguro, esses fenômenos não derivam da introdução da reeleição presidencial no 

ordenamento jurídico brasileiro. Com ou sem reeleição presidencial, os distúrbios hoje 

observados no denominado Presidencialismo de Coalizão podem se manifestar.453 Todavia, 

parecem potencializados pela reeleição presidencial que veio a ser introduzida. 

Nessa linha argumentativa, Sérgio Abranches afirma que as problemáticas advindas 

da introdução do instituto da reeleição no presidencialismo brasileiro, nos moldes aqui 

desenhados, são evidentes.  

Ao tratar sobre o tema, o autor adverte que tão somente “o segundo mandato de Lula 

foi de melhor desempenho que o primeiro, porque colheu os frutos das políticas econômicas 

do FHC II e do Lula I”.454 

Nesse exame das experiências das reeleições presidenciais no Brasil, argumenta o 

autor que “o ‘ciclo político-econômico’, que leva presidentes a manejar a política 
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macroeconômica para influenciar as eleições, agrava-se muito quando há reeleição, 

sobretudo quando dominam as coalizões clientelistas”.455 

Diante disso, Marcelo Figueiredo afirma que “um dos principais problemas ínsito à 

reeleição diz respeito ao monopólio e abuso do poder de quem permanece no cargo e disputa 

uma reeleição”.456 Além disso, pontua que “a reeleição desequilibra as forças políticas 

fazendo pender a favor do candidato oficial toda a sorte de vantagens do poder”.457 

O fato é que a experiência da reeleição presidencial no Brasil até agora aparenta 

intensificar a prática de condutas potencialmente irregulares eventualmente cometidas pelos 

Chefes do Poder Executivo – a partir de possíveis abusos da máquina pública ou de abusos 

de poder econômico e/ou político – que visariam tão somente o alcance da própria reeleição 

ou a manutenção de seu grupo político no poder. 

Assim, atento às facetas negativas da manutenção do grupo político no poder (que, 

ressalta-se, pode ocorrer com ou sem reeleição), Sérgio Abranches explica que o ciclo 

político-econômico nas vésperas do pleito eleitoral de 2010 foi decisivo para a eleição de 

Dilma Rousseff, sucessora de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência: 

Lula promoveu um desajuste fiscal, que Dilma aprofundou, criando um 

gigantesco problema para os anos que se seguiram ao seu breve segundo 

mandato. O ciclo político-econômico também ocorre quando não há 

reeleição. Todavia, ele tende a ser mais longo, mais intenso, e seu impacto 

fiscal negativo muito maior, quando há. Principalmente quando um mesmo 

partido elege e reelege presidentes em sucessão.458 

Com essas considerações, e após a análise dos mandatos exercidos pelos Presidentes 

Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Vana Rousseff (e Michel 

Temer, que não disputou a reeleição), é possível observar alguns pontos de convergência 

que demonstram como, de fato, o instituto da reeleição do Chefe do Poder Executivo Federal 

potencializa as vicissitudes observadas no denominado Presidencialismo de Coalizão 

brasileiro. 
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Na compreensão de Sérgio Abranches, o segundo mandato presidencial de Fernando 

Henrique Cardoso “foi politicamente mais instável, e a gestão de sua coalizão custou mais 

em termos fiscais e concessões clientelistas do que no primeiro. Esse custo se elevou a partir 

da introdução da reeleição na agenda presidencial”.459 

Frederico Bertholini e Carlos Pereira, ao examinarem os custos de gerência das 

coalizões no presidencialismo brasileiro, evidenciam que, apesar de o primeiro mandato de 

Fernando Henrique Cardoso ter tido um custo total relativamente baixo se comparado a 

outros períodos, no segundo mandato do então Presidente “houve um aumento expressivo 

dos custos totais de governo (…) e dos custos com o próprio PSDB”.460 

Quanto ao segundo mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio 

Abranches afirma que “a manutenção da coalizão também custou mais caro. Sem considerar 

os custos da rede de corrupção político-empresarial e seus efeitos nos preços das obras 

públicas”.461 

Nessa mesma perspectiva, Frederico Bertholini e Carlos Pereira observam que: 

(…) com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência da 

república, não apenas os custos totais de governo aumentaram (…), como 

também ocorreu uma inversão da composição dos custos, quando o partido 

do presidente passa a ser o principal destinatário em relação aos demais 

partidos da coalizão do presidente.462 

Além disso, ao compararem os dois mandatos exercidos por Luiz Inácio Lula da 

Silva, os autores verificaram “(…) um pequeno aumento dos custos totais, principalmente a 

partir da metade do seu segundo mandato. Esse incremento se deveu fundamentalmente a 

uma ampliação dos custos com os outros partidos de sua coalizão em relação ao PT”.463 
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Apesar das crises experimentadas nos mandatos do então Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, inclusive relativas a escândalos de corrupção,464 Sérgio Abranches destaca que, 

durante o exercício do segundo mandato, Lula conquistou o “maior sucesso nos resultados 

junto à população”.465 

Quanto ao exercício da Presidência por Dilma Vana Rousseff, Frederico Bertholini 

e Carlos Pereira observam que “o primeiro governo da presidente Dilma Rousseff apresentou 

um incremento considerável dos custos totais de governo”.466 

Ainda no tocante ao primeiro mandato da então Presidente, os autores asseveram que 

o governo de Dilma Rousseff se mostrou ainda mais dependente das coalizões formadas, 

sendo que “essa subida expressiva na necessidade de coalizão no governo Dilma 1 se deveu 

fundamentalmente ao aumento da fragmentação partidária no Legislativo”.467 

Em face das dificuldades identificadas no primeiro mandato de Dilma, que refletiram 

diretamente no segundo mandato da então Presidente, Sérgio Abranches relata que, nesse 

período, foram experimentadas crises de várias ordens.  

Assevera ainda que “o segundo mandato de Dilma Rousseff começou em crise e 

terminou em impeachment, com custos fiscais com a coalizão explosivos, particularmente 

no último semestre de 2015 e no primeiro de 2016”.468 

Assim, como resultado desta pesquisa, extrai-se que o instituto da reeleição 

presidencial nessas três experiências do presidencialismo brasileiro pós-Constituição de 

1988: i) acentuou a prática de políticas clientelistas; ii) aumentou os custos de manutenção 
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das coalizões; e iii) potencializou o abuso da máquina pública469 nas vésperas dos pleitos 

eleitorais e a prática de atos de corrupção.470 

Ciente disso, Sérgio Abranches conclui que “a reeleição só gerou custos e crises para 

o país”,471 destacando, em seu estudo, que “há o desgaste natural, pelo tempo, do vigor 

político do presidente no segundo mandato. Uma espécie de fadiga da coalizão, que reduz a 

popularidade e a força de atração presidencial”.472 

Não por outro motivo, Glauco Costa Leite sopesa: 

A despeito de possibilitar a continuidade de uma determinada política 

administrativa por um período adicional de tempo, a reeleição 

institucionaliza os problemas inerentes à utilização não republicana da 

máquina da Administração Pública, de modo que, a bem do regime 

democrático e da alternância de poder, será muito melhor perder a 

oportunidade de reconduzir um bom governante de forma imediata, do que 

autorizar a reeleição e instigar os governantes a se perpetuarem no poder, 

fazendo desse seu principal objetivo, flertando com diversas práticas 

corruptivas.473 

Desse modo, se, de um lado, é possível compreender, na linha defendida por 

Alexandre de Moraes, que “a reeleição é democrática, e deve ser implementada, juntamente 

com a concessão de maiores mecanismos e instrumentos para a Justiça eleitoral e o 
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Ministério Público coibirem o uso da máquina administrativa”,474 de outro lado, defende-se 

que é insuficiente a análise do instituto da reeleição presidencial tão-somente sob o prisma 

do caráter democrático, ou não, do instituto.  

Ao lado desse fator (que é essencial, frisa-se), é indispensável o exame da 

funcionalidade e do desempenho da reeleição presidencial no sistema político em que está 

inserida. Por isso, investigou-se a reeleição presidencial nos Estados Unidos e em alguns 

países da América Latina para, finalmente, chegar-se ao objeto da presente pesquisa: a 

reeleição presidencial no contexto brasileiro. 

Nos Estados Unidos, constata-se que a 22ª Emenda limitou, de modo expresso, em 

dois mandatos, com duração de quatro anos cada, o exercício da Presidência. Em verdade, 

na experiência norte-americana, a referida Emenda codificou uma muito antiga tradição 

(costume constitucional) de dois mandatos presidenciais, inaugurada pelo então Presidente 

George Washington, confirmada por Thomas Jefferson e pelos diversos presidentes 

subsequentes, apenas e tão somente quebrada pelos quatro mandatos presidenciais de 

Franklin Delano Roosevelt. Assim, a 22ª Emenda fixou a regra de que o Chefe do Poder 

Executivo pode exercer no máximo dois mandatos, vedando a reeleição para um terceiro 

mandato, sucessivo, ou não aos anteriores. 

Não obstante a previsão constitucional sobre o tema nos Estados Unidos (e da longa 

tradição de dois mandatos para o exercício da Presidência), observa-se que, mesmo em uma 

democracia consolidada como a norte-americana, cujo presidencialismo e as formas de 

controle são vistos como influência para a realidade sociopolítica de outros países, ainda 

estão presentes, na atualidade, dilemas referentes à duração do mandato e à reeleição 

presidencial. 

O fato é que a matriz constitucional norte-americana não parece ter, para si, uma 

“verdade” livre de vícios, muito menos para outros povos com suas respectivas 

particularidades, inclusive no tocante à reeleição presidencial. A propósito, José Levi Mello 

do Amaral Júnior destaca o sugestivo jogo de palavras de Adam Liptak no título da resenha 

"We the People" loses appeal with people around the world (in The New York Times), 

destacando o gradual declínio da influência da Constituição norte-americana perante outras 

nações.475  
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Conectando essas ideias à análise da reeleição presidencial na América Latina, 

especificamente na Argentina, na Bolívia, na Colômbia, na Costa Rica, no Chile, no 

Equador, em Honduras, no México, no Paraguai, no Peru, no Uruguai e na Venezuela, apesar 

dos distintos contextos culturais e políticos de cada país, que seguramente influenciam o 

desenho institucional e o emprego, ou não, da reeleição presidencial em cada sistema 

político, identifica-se que o casuísmo, no trato recente da reeleição presidencial, parece ser 

fator comum de instabilidade severa nos países latino-americanos investigados. 

Ao examinar a história de alguns países latino-americanos, marcadas por 

continuísmos, ditaduras e personalizações do poder, é possível constatar certa aversão e 

medo da sociedade à reeleição presidencial, fazendo com que seja mais frequente entre os 

estudiosos do tema na América Latina a defesa pela vedação do instituto. 

Todavia, as multiplicidades dos desenhos institucionais e das formas com que a 

reeleição presidencial é adotada nos textos constitucionais dos países latino-americanos 

examinados demonstram que a existência de limites constitucionais à duração de mandato e 

à reeleição presidencial não impedem que alterações constitucionais sejam feitas, ou até 

mesmo que novas interpretações sobre o tema sejam realizadas pelas respectivas Cortes 

constitucionais ou Supremas Cortes. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que a previsão constitucional de limites à 

duração do mandato e à reeleição presidencial é necessária (ainda que seja, por si só, 

insuficiente), para assegurar segurança jurídica e afastar, ao menos formalmente, eventuais 

continuísmos. Entretanto, é evidente que eventuais pretensões de continuidade ilimitada e 

indefinida de líderes políticos (por vezes identificadas no cenário latino-americano), com ou 

sem apoio popular, podem ensejar, a depender do contexto político, interpretações e ações 

discricionárias, em caminho oposto às matrizes republicanas e democráticas. 

Como visto, na atualidade, é possível vislumbrar – em razão da tênue relação entre o 

continuísmo e a continuidade no que diz respeito à duração do mandato e à reeleição dos 

Chefes do Poder Executivo em sistemas presidencialistas – manobras que confundem a 

continuidade com o continuísmo sendo utilizadas como instrumento para, via alterações 

constitucionais que acabam por reduzir a alternância, permitir a continuidade de líderes no 

poder, seja por meio não democrático, seja pela adoção de reeleições ilimitadas, sob o falso 

véu democrático. 
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Por essas razões, não há falar em garantia da continuidade ilimitada dos bons 

governantes – mesmo que eleitos com aprovação popular – para os cargos eletivos de chefia 

do Poder Executivo, pois, nos dizeres de Vinícius de Carvalho Madeira:  

Qualquer que seja o motivo para se limitar o número de mandatos possíveis 

– fear of power, fear of age, ou desire for change (medo do poder, medo 

da idade ou desejo de mudança) – todos são motivos suficientes para 

justificar os limites à reeleição.476  

No Brasil, por sua vez, o trato da reeleição e da duração do mandato presidencial 

demonstra que são sensíveis as aproximações dos textos constitucionais de 1891 a 1988.  

Desde a primeira Constituição republicana, constata-se que a tradição constitucional 

brasileira se direcionou para a vedação absoluta da reeleição presidencial, tradição essa que 

foi modificada pela Emenda Constitucional n. 16/1997, a qual introduziu, de forma inédita 

na história constitucional brasileira, a reeleição para o Presidente da República, tendo sido 

expressa, também, e no mesmo sentido, relativamente aos demais Chefes dos Poderes 

Executivos, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Todavia, essa Emenda Constitucional não passou livre de enfrentamentos.  

Diante disso, alguns desafios perante o Poder Judiciário e Legislativo foram 

examinados e, como resultado, extraiu-se que: i) o exame da constitucionalidade da emenda 

da reeleição ainda não foi alvo direto de controle por parte do Judiciário brasileiro, muito 

embora tenham sido observadas discussões no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal 

Superior Eleitoral referentes à desincompatibilização dos Chefes do Poder Executivo para a 

disputa da reeleição e à elegibilidade dos Vices; e ii) tramitam, em ambas as Casas do 

Congresso Nacional, propostas de emenda constitucional que visam o retorno à tradição de 

irrelegibilidade ou o aperfeiçoamento da reeleição presidencial. 

Nessa análise, observou-se que os ânimos contrários à reeleição presidencial ainda 

se fazem presentes nos debates contemporâneos. E mais, essa constatação não destoa do 

passado. 

Num prisma histórico, é interessante observar que ao menos um caso estadual parece 

validar a importância dessa previsão (e tradição) constitucional relativa à vedação absoluta 

da reeleição presidencial: no Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros exerceu o cargo de 
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governador durante 25 anos, em razão da ausência de vedação à reeleição do Chefe do Poder 

Executivo na Constituição do Estado.477  

Se, de um lado, é marcante a permanência duradoura de Borges de Medeiros na 

chefia do Poder Executivo do Rio Grande do Sul, de outro lado, é significativa a sua mudança 

de pensamento político-institucional em sua obra “O Poder Moderador na República 

Presidencial”. A viragem de concepção sobre o tema é observada quando Borges de 

Medeiros assevera, em seus escritos, que o presidencialismo brasileiro “já em seus primeiros 

dias, degenerara em um regime de governo unipessoal e ditatorial”.478 E mais ainda, quando 

registra: 

Ninguém, que examine sem preconceito o passado nacional, deixará de 

reconhecer quanto contribuiu essa degenerescência progressiva do 

governo presidencial para os erros e crises que vêm atormentando a 

República durante os seus 44 anos de existência, a maior parte deles 

transcorridos sob ditaduras legais e extralegais.479 

É bastante sugestivo o fato de o mesmo Rio Grande do Sul (ente federado que, como 

visto, conheceu, no passado distante, prática de reeleições reiteradas), após a Emenda 

Constitucional n. 16/1997, ainda não ter reeleito nenhum governador, não obstante cinco 

tenham tentado a reeleição (a exceção foi Olívio Dutra, cuja nova candidatura foi preterida, 

em 2002, pela respectiva agremiação partidária em favor de Tarso Genro, então Prefeito de 

Porto Alegre, que veio a ser derrotado nas urnas). 

O que se pode extrair dessa breve digressão a respeito da reeleição do Chefe do Poder 

Executivo no âmbito estadual – que, por não se tratar de objeto deste estudo, teve como 

propósito demonstrar os vícios da longa duração de uma única pessoa na chefia do Executivo 

– é que a própria história brasileira, mesmo que em esfera estadual, demonstra que a vedação 

da reeleição presidencial pode (e deve) ser encarada como positiva ao presidencialismo 

brasileiro, sobretudo quando já identificados vícios dele decorrentes. 

Mesmo reconhecendo que, no prisma federal, a alternância e a previsão 

constitucional da reeleição foram respeitadas nas transições de Fernando Henrique Cardoso, 

                                                           
477 Paulo Brossard explica que “Antônio Augusto Borges de Medeiros por dez anos governou o Rio Grande, 

de 1898 a 1908; foi substituído, por indicação sua, por Carlos Barbosa, que, aliás, realizou fecunda 

administração; ao governo retornou em 1913, tendo sido reeleito em 1917 e em 1922. Foram vinte e cinco 

anos”. BROSSARD, Paulo. Borges de Medeiros e a evolução de seu pensamento político. 2. ed. Assembleia 

Legislativa do Rio Grande do Sul. 1993. In: MEDEIROS, Borges de. Poder moderador na República 

presidencial. Caxias do Sul: Educs, 2002. p. 40. 
478 MEDEIROS, Borges de. Poder moderador na República presidencial. Caxias do Sul: Educs, 2002. 

p. 109. 
479 MEDEIROS, Borges de. Poder moderador na República presidencial. Caxias do Sul: Educs, 2002. 

p. 109. 
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Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Vana Rousseff na Presidência, os custos e desgastes 

político-institucionais com a reeleição presidencial revelaram-se, ao menos nessas 

experiências examinadas e já vivenciadas até o momento, prejudiciais à estabilidade e 

funcionalidade do sistema político adotado no Brasil. 

Em outras palavras, comprovou-se, a partir do exame das experiências de reeleição 

presidencial no Brasil – governos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva 

e Dilma Vana Rousseff – que o instituto potencializou alguns dos vícios já manifestados no 

Presidencialismo de Coalizão brasileiro. Em outras palavras, conforme já destacado, a 

reeleição presidencial no Brasil: i) acentuou a prática de políticas clientelistas; ii) aumentou 

os custos de manutenção das coalizões; iii) potencializou o abuso da máquina pública nas 

vésperas dos pleitos eleitorais e a prática de atos de corrupção. 

Por essas razões, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto defende o retorno à tradição da 

irrelegibilidade, pois “traria efeitos virtuosos sobre um quantitativo enorme de questões 

eleitorais, dentre as quais as relacionadas com: a) condutas vedadas; b) abusos de poder 

político e econômico; e c) proibição de promoção pessoal na publicidade institucional”.480 

Por seu turno, Paulo Torelly, favorável ao retorno da referida tradição, compreende 

que a vedação da reeleição dos Chefes do Poder Executivo asseguraria: 

a) a imprescindível isonomia entre os candidatos; b) a pluralidade 

democrática com a isonomia entre as forças políticas que disputam os 

pleitos eleitorais; c) a necessária distinção entre a administração pública, a 

gestão e a chefia do Estado e as sucessivas disputas eleitorais; e, por último, 

d) a legitimidade racional e democrática dos processos eleitorais.481 

Logo, ante os dilemas decorrentes da estreita relação entre o Poder Executivo e o 

Legislativo identificados nesta pesquisa – que tratou dos efeitos da introdução e do 

desempenho da reeleição presidencial no presidencialismo brasileiro – e mesmo sabendo 

que a política é um desafio permanente, já é possível fazer balanço nitidamente negativo da 

reeleição presidencial na prática brasileira das últimas duas décadas. 

  

                                                           
480 CARVALHO NETO, Tarcisio Vieira de. Reeleição no Brasil: efeitos perversos no processo eleitoral. In: 

CARVALHO NETO, Tarcisio Vieira de; FERREIRA, Telson Luís Cavalcante; GONZAGA NETO, Admar et 

al. (Coords.). Direito eleitoral: aspectos materiais e processuais. São Paulo: Migalhas, 2016. p. 387. 
481 TORELLY, Paulo Peretti. A substancial inconstitucionalidade da regra da reeleição: isonomia e república 

no direito constitucional e na teoria da constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008. p. 276. 
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Seguramente, não se pode negar que a reeleição é almejada pelos representantes e 

desejada, por vezes, pelo próprio povo. Todavia, filia-se ao entendimento de Sérgio Sérvulo 

da Cunha e Carlos Maximiliano, que, ao tratarem da reeleição presidencial, afirmam, 

respectivamente: 

O que, no fragor da vitória, é exibido como adesão maciça dos desejos e 

das consciências, o tempo vai desnudando como fruto da coerção, 

manipulação, ou abuso do poder”.482 

Nos países novos o perigo é maior. Permitida a reeleição, todos a 

disputariam, e a vitória caberia sempre ao governo, como acontece em 

todos os pleitos. Dever-se-ia o primeiro triunfo à persuasão, o segundo a 

corrupção, e os demais à violência.483 

Por todo o exposto, à guisa de conclusão, cumpre responder, de forma objetiva, ao 

seguinte questionamento que acompanhou e motivou a presente pesquisa: a reeleição 

presidencial é fator de potencialização de vícios do presidencialismo brasileiro? Sim. O 

estudo da reeleição presidencial no Brasil possibilitou identificar o quanto e como esse 

instituto, na experiência de duas décadas, potencializa os vícios do presidencialismo 

brasileiro. A desigualdade de oportunidades entre os candidatos, a intensificação de práticas 

clientelistas, o aumento dos custos de manutenção das coalizões, a potencialização do abuso 

da máquina pública nas vésperas dos pleitos eleitorais e da prática de atos de corrupção são 

apenas alguns dos vários fenômenos que permitem chegar a essa conclusão. Em face disso, 

entende-se que seria positivo e saudável para o presidencialismo brasileiro nos moldes aqui 

desempenhado – em termos de funcionalidade e estabilidade – a retomada da tradição da 

vedação da reeleição presidencial.  

  

                                                           
482 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Reeleição do presidente da República. Revista de Infomação Legislativa, 

Brasília, ano 33, n. 130. abr./jun. 1996. p. 54. 
483 MAXIMILIANO, Carlos. Commentarios à Constituição brasileira. 3. ed. ampl. e de acordo com a 

reforma constitucional de 1925-26. Porto Alegre: Globo, 1929. p. 524. Mesmo reconhecendo que nem sempre 

o candidato à reeleição será o vencedor do pleito eleitoral, a potencialização dos vícios do Presidencialismo de 

Coalizão aqui desempenhado já se mostra suficiente para demonstrar o caráter negativo da reeleição 

presidencial no Brasil. 
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