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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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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 

                                                           
428 DAHL, Robert. A democracia e seus críticos. Tradução Patrícia de Freitas Ribeiro. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2012. p. 531. 
429 Tradução livre. SARTORI, Giovanni. ¿Qué es la democracia?. Nueva ed., rev. y ampl. Madrid: Taurus, 

2007. p. 211. 
430 MADEIRA, Vinicius de Carvalho. República, democracia e reeleições: o princípio da renovação. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2013. p. 125. 
431 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitución. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1970. p. 343-344. 
432 MADEIRA, Vinicius de Carvalho. República, democracia e reeleições: o princípio da renovação. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2013. p. 125. 
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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. 

                                                           
433 LAVAREDA, Antonio. Principais marcas das eleições municipais brasileiras de 2008. In: / LAVAREDA, 

Antonio; TELLES, Helcimara. (Orgs). Como o eleitor escolhe seu prefeito: campanha e voto nas eleições 

municipais. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2011. p. 45. 
434 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. 263. 

Por outro lado, é inegável que os efeitos negativos da exposição na chefia do Poder Executivo, em qualquer 

nível federativo, podem comprometer a reeleição. 
435 BERNARDELLI, Paula; SALGADO, Eneida Desiree. A adoção da reeleição para o poder Executivo no 

Brasil e suas incoerências com o sistema constitucional e eleitoral. In: SANTANO, Ana Claudia. (Coord.). 

Reeleição presidencial nos sistemas políticos das Américas. Curitiba: Íthala, 2015. p. 103-104. 
436 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. A importância da propaganda eleitoral na renovação da política 

nacional e os efeitos da propaganda institucional na reeleição. Revista do Instituto dos Advogados de São 

Paulo – RIASP, v. 17, n. 33, p. 195-208, jan./jun. 2014. Disponível 

em:<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/77175. >. Acesso em: 2 fev. 2019. p. 206. 
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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  

                                                           
437 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Presidencialismo de coalizão: exame do atual sistema de governo 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 135. 
438 ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro. 1. 

ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. p. 345. 
439 VICTOR, Sérgio Antônio Ferreira. Presidencialismo de coalizão: exame do atual sistema de governo 

brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 136. 
440 TAVARES, André Ramos. A jurisprudência sobre partidos políticos no Supremo Tribunal Federal: entre 
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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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Universidade Federal de São Paulo, Faculdade de Direito. São Paulo: 2016. p. 115. 
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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 

                                                           
469 Paulo Henrique dos Santos Lucon destaca que “a possibilidade de reeleição para os cargos de Prefeito, 

Governador e Presidente da República estimula ainda mais o uso da máquina pública nas campanhas eleitorais, 

principalmente por meio do uso ilícito da propaganda institucional, que permite levar a efeito uma propaganda 

eleitoral velada, destinada a manter no poder quem nele já se encontra ou apoiar possíveis sucessores”. 

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. A importância da propaganda eleitoral na renovação da política nacional 

e os efeitos da propaganda institucional na reeleição. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo – 

RIASP, v. 17, n. 33, p. 195-208, jan./jun. 2014. Disponível 

em:<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/77175. >. Acesso em: 2 fev. 2019. p. 207. Nesse mesmo 

sentido, explica Vinícius de Carvalho Madeira: “é concreta a possibilidade de o mandatário no Poder Executivo 

empregar a máquina governamental para influir na vontade popular”. MADEIRA, Vinicius de Carvalho. 

República, democracia e reeleições: o princípio da renovação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

2013. p. 126. 
470 De fato, não é de hoje que a temática da corrupção se conecta com as mazelas por ventura observadas nos 

presidencialismos, sobretudo no brasileiro, seja com ou sem a previsão de reeleição do Presidente da República. 

De acordo com Waldo Ansaldi, no contexto latino-americano, em geral, a democracia sofre riscos derivados 

da corrupção estrutural. Registra o autor que “a perda de confiança nas instituições centrais da democracia 

liberal - partidos políticos, Congresso Nacional, Poder Judiciário - é um indicador chave de pouco mais de duas 

décadas de democracia. (...) Outra ação corrosiva das atuais democracias latino-americanas é aquela exercida 

pela corrupção estrutural”. ANSALDI, Waldo. La democracia en América Latina, un barco a la deriva, tocado 

en la línea de flotación y con piratas a estribor: una explicación de larga duración. In: ANSALDI, Waldo 

(Director) La democracia en América Latina: un barco a la deriva. l. ed. Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, 2007. p. 105-106. 
471 ABRANCHES, Sérgio Henrique. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados – 

Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 1988. p. 343. 
472 ABRANCHES, Sérgio Henrique. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. Dados – 

Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 1988. p. 343. 
473 LEITE, Glauco Costa. Reeleição presidencial no Brasil e seus reflexos na qualidade democrática e no 

combate à corrupção. In: HIROSE, Regina Tamarni (Coord.). Carreiras típicas de Estado: desafios e avanços 

na prevenção e no combate à corrupção. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 144. 



137 

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  

                                                           
474 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 244. 
475 AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. A Constituição do povo e sua afirmação popular. Revista 

Consultor Jurídico, 6 de outubro de 2013. Coluna Análise Constitucional. Disponível 

em:<https://www.conjur.com.br/2013-out-06/analise-constitucional-constituicao-moldar-vontade-povo>. 

Acesso em: 12 mar. 2019. 
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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 

                                                           
476 MADEIRA, Vinicius de Carvalho. República, democracia e reeleições: o princípio da renovação. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2013. p. 129. 



140 

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. 
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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.  
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