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POLÍTICA E FUTEBOL: O CASO DA SERVIDÃO VOLUNTÁRIA DO JUDICIÁRIO 

DESPORTIVO NO PARÁ À FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL 
 
 
 
 

André Silva de Oliveira,1 Rodolfo Silva Marques2
 

 

 
 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar como o Judiciário Desportivo no Estado 

do Pará se encontra subordinado aos interesses políticos e econômicos da Federação 

Paraense de Futebol em clara afronta às regras do Estatuto do Torcedor. O presente artigo 

recorre a dados coletados, como recortes de jornais e autos de processos desportivos, para 

analisar o caso, levando em conta, sobretudo, o referencial teórico fornecido pelo 

neoinstitucionalismo. A conclusão é que, a despeito da crise deflagrada, a autonomia da Justiça 

Desportiva no Pará não foi ainda alcançada, sinalizando, assim, as dificuldades para cumprir 

uma lei federal, de modo garantir o fornecimento adequado do produto futebol para o torcedor 

paraense. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A Federação Paraense de Futebol – FPF – foi fundada em 1969 e o Judiciário Desportivo 

no Estado, ao longo de mais de quatro décadas, funciona na sede da FPF. Se alguém tomar um 

táxi em Belém do Pará e disser ao chofer para se dirigir à sede do TJD/PA, é bem provável 

que o taxista peça para o passageiro indicar o endereço. Mas, se o passageiro disser ao 

condutor que quer ir à sede da FPF, não haverá qualquer hesitação em seguir para a rua Paes 

de Souza nº 424, bairro do Guamá, ao lado do cemitério de Santa Izabel – localização que, de 

resto, alimenta o chiste local maldoso segundo o qual o futebol paraense morre bem ao lado do 

cemitério no qual será sepultado. A vinculação do Judiciário Desportivo à Federação Paraense 

de Futebol é tão acentuada que, até recentemente, era comum que se falasse, mesmo entre os 

desportistas mais atentos, em Tribunal de Justiça Desportista da FPF, um absoluto contra-senso, 

para dizer o mínimo, porquanto são instituições completamente distintas, cabendo à primeira 

fiscalizar os atos da segunda e eventualmente puni-la por descumprimento das normas da 

legislação desportiva, notadamente o CBJD e o Estatuto do Torcedor. 

O desenho institucional que permitia a longa convivência entre as duas instituições, 

bem como a percepção pública predominante de que o tribunal gozava de autonomia, começou a 

ruir no primeiro semestre de 2010 quando uma decisão monocrática da presidência do 

tribunal – na verdade, uma liminar que determinara a paralisação do campeonato paraense 

daquele ano - foi descumprida pela direção da FPF com o apoio do próprio colegiado do 

TJD/PA. 

Houve então um inesperado ponto de ruptura na trajetória dependente do tribunal em 

relação à Federação Paraense de Futebol com sérias e amplas repercussões no meio desportivo, 

tudo com forte cobertura da imprensa local. 

Assim, o objetivo declarado do presente artigo é sustentar que o TJD/PA funciona 

como uma espécie de braço auxiliar ou apêndice da Federação Paraense de Futebol e, sobretudo, 

apresentar explicações para o comportamento dos atores relevantes do processo de discussão 

e deliberação relativamente à conquista, manutenção e ampliação da autonomia do Judiciário 

Desportivo no Estado do Pará. 

Cumpre salientar que um dos co-autores do presente artigo, André Silva de Oliveira, foi, 

na verdade, um dos responsáveis pela crise institucional criada com a concessão da liminar 

descumprida pela FPF e pelo próprio colegiado do tribunal que então presidia em janeiro de 



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 55 

2010, fato que inaugurou as discussões públicas sobre a autonomia do tribunal desportivo no 

Pará. Este ingrediente incomum não deve ser motivo de preocupação, porquanto nosso interesse 

é exatamente o de colocar à prova nossos argumentos em favor da falta de autonomia do 

TJD/PA e analisar a trajetória dependente do tribunal à FPF recorrendo ao referencial teórico 

do neoinstitucionalismo histórico. 

Acima de tudo, todavia, importa debater como se pode obliterar a efetiva conquista 

da autonomia do TJD/PA, de modo a descumprir o que determina o Estatuto do Torcedor que 

impõe como direito do torcedor-consumidor a garantia de um Judiciário Desportivo independente. 

O artigo está dividido em três seções: a primeira faz um breve sumário sobre como 

a legislação desportiva trata as duas instituições mais relevantes do futebol brasileiro, a 

saber: o Judiciário Desportivo e as Federações de Futebol; a segunda focaliza a trajetória 

histórica dependente do TJD/PA frente à FPF, bem como os eventos que resultaram na crise 

institucional de 2010, já referida; e, por fim, a terceira e última seção submete os fatos passados e 

recentes relativos à luta pela efetiva autonomia, e não aparente, do tribunal à análise dos 

neoinstitucionalismos, notadamente o institucionalismo histórico, e tenta projetar possíveis 

desdobramentos futuros sobre o tema ora enfocado. O termo servidão voluntária do título é 

retirado deliberadamente do clássico Discurso sobre a servidão voluntária (Boétie, 2003). 

Embora apropriado à situação fática que se vai analisar, o termo não é aqui empregado no sentido 

que lhe emprestou o intelectual francês do século XVI. 

Por fim, vale ressaltar que a recente proliferação da literatura sobre futebol no Brasil e 

no mundo tem abordado majoritariamente a questão da violência nos estádios, como se vê no 

livro La Doce, do jornalista argentino Gustavo Grabia (Grabia, 2011), bem como os efeitos da 

globalização sobre o soccer ou, ainda, sobre a corrupção nas instituições e organizações do 

futebol, cujo exemplo mais emblemático talvez seja o livro Jogo Sujo, do jornalista inglês 

Andrew Jennings (Jennings, 2011), sobre pagamento de propinas a dirigentes da FIFA, 

manipulação de eleições, etc. 

Portanto, se há algum mérito no presente ensaio, talvez seja o de explorar um tema que, 

até aqui, mereceu muito pouca ou nenhuma atenção pelos cientistas políticos brasileiros e 

estrangeiros e que, como esperamos demonstrar è evidência, se reveste de profunda importância 

para o aprimoramento do desenho institucional envolvendo as duas mais poderosas instituições 

do futebol brasileiro. E o fato de que a literatura a respeito seja escassa se constituiu para nós 

não em motivo para desistir do projeto, mas, antes, em um desafio. 
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1.1 A CENTRALIDADE DA JUSTIÇA DESPORTIVA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 
 

Historicamente, a Justiça Desportiva no Pará submeteu -se aos interesses da 

Federação Paraense de Futebol – FPF – ao longo de mais de quatro décadas. A trajetória 

dependente do tribunal à FPF, no entanto, nem sempre esteve visível para os desportistas ou 

organizações que necessitaram apresentar ali suas demandas, em especial nas ações que 

contrariavam os interesses da FPF. 

De 2010, quando eclodiu a crise de legitimidade do tribunal, e, sobretudo, do início de 

2013 aos dias de hoje, quando se contesta publicamente a autonomia do tribunal em face da FPF, 

criou -se um sólido consenso sobre a necessidade de conquistar a independência da Justiça 

Desportiva no Pará. Novos e variados atores passaram a reclamar do atual desenho 

institucional que submete o tribunal à FPF. Políticos de legendas distintas, dirigentes de clubes 

e jornalistas esportivos, cujos interesses não são sempre coincidentes no que tange à 

modernização do futebol paraense, apresentam uma surpreendente unanimidade sobre a 

urgência de apartar a Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol. 

O consenso público forjado por atores tão díspares não consegue ocultar, todavia, 

que possuem interesses diferentes de longo prazo, embora se encontrem unidos na luta pela 

causa autonomista. Na terceira seção trataremos com mais detalhe sobre como o 

neoinstitucionalismo histórico pode explicar o caso aqui enfocado. A Tabela 1, abaixo antecipa 

os estágios da mudança institucional gradual em curso. 

 

Tabela 1 - Trajetória Histórica Dependente do TJD/PA à FPF 
 

 

Período 
 

Estágios da Mudança Institucional Gradual 

 

1969 a 2010 
 

Legitimidade reconhecida 

 

2010 a 2012 
 

Momento crítico (critical junctures)/Divulgação da agenda autonomista 

 

2013 
 

Contestação pública intensificada/Estabilidade ameaçada 

 
Pode-se dizer, sem receio de incorrer em erro, que a legislação desportiva no Brasil 

já percorreu um longo e frutífero caminho, aperfeiçoando-se progressivamente conforme o 

futebol - provavelmente a modalidade esportiva mais praticada no planeta - foi-se alterando no 

decurso do tempo. 

Valed Perry (1988) narra que o Código Brasileiro de Futebol foi o primeiro que 
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disciplinou o futebol em nosso país, tendo sido aprovado pela deliberação nº 48, de 1945, 

do Conselho Nacional de Desporto – CND. Ainda segundo o autor, o criador do código foi 

o Procurador de Justiça do Estado Max Gomes de Paiva, que exerceu durante muitos 
anos a 
presidência do STJD da então CBD, e teve como curiosidade o fato de que as iniciais 

dos nove primeiros artigos formavam a palavra ‘América FC’, homenagem do autor 

ao seu clube do coração.  (Perry, 1988). 
 
 

Mais tarde e, depois de sucessivas alterações pontuais na legislação desportiva, foi 

editado pela Portaria nº 328, de 1987, do MEC, o novel Código Brasileiro Disciplinar de Futebol, 

o famoso CBDF, cujo artigo 1º dizia que a Confederação Brasileira de Futebol e as 

Federações ficavam submetidas, em todo o território nacional, ao Judiciário Desportivo e ao 

processo desportivo cujas regras substantivas e processuais estavam previstas no referido estatuto. 

Com o advento da Constituição de 1988, o Judiciário Desportivo obteve status 

constitucional como tribunal paraestatal, uma vez que o parágrafo primeiro do art. 217 

determinou que “o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei.” Ou seja, o 

referido comando constitucional prescreve que a via administrativa antecede à via judicial nos 

casos em que forem alvo de litígio questões pertinentes à disciplina no desporto ou à 

interpretação de regulamentos de competições esportivas, o que é, infelizmente, comum no 

Brasil. 

Já o parágrafo segundo do art. 217 da Constituição da República estabeleceu que “a 

justiça desportiva terá o prazo máximo de sessenta dias, contados da instauração do processo, 

para proferir decisão final.” Busca-se, aqui, a celeridade no julgamento dos processos 

desportivos em razão da especialização do Judiciário Desportivo. Entregar à Justiça Comum 

a decisão sobre questões atinentes ao futebol poderia implicar na paralisação prolongada de 

campeonatos profissionais de futebol com todas as conseqüências deletérias que daí advém. 

De qualquer modo, o processo disciplinar desportivo deve ser célere, de modo a dirimir os 

conflitos no prazo máximo de oito semanas. 

Em 2010 entrou em vigor o Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD -, editado 

pela Resolução nº 20, de 10.12.2009, do Ministério do Esporte e do Conselho Nacional do 

Esporte. Em seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso I, à semelhança dos códigos anteriores, as 

federações seguiram submetidas às decisões do Judiciário Desportivo em todo o território 

nacional. O novo CBJD cuida basicamente do processo desportivo, estabelecendo os ritos que 

seguirá, bem como as infrações que deverão ser julgadas pelo Judiciário Desportivo. No CBJD, 

não há, no entanto, nenhuma regra clara e objetiva que trate especificamente da autonomia 
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financeira do Judiciário Desportivo. 

Já o Estatuto do Torcedor foi mais longe do que o CBJD ao prescrever no art. 34 que 

“é direito do torcedor que os órgãos da Justiça Desportiva, no exercício de suas funções, 

observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade e da 

independência.” (Nosso grifo). Logo adiante, o Estatuto do Torcedor estabelece que os 

dirigentes da “entidade de administração do desporto” que violarem ou concorrerem para a 

violação de qualquer norma do corpo da referida lei podem ser apenados, inclusive, com a 

destituição dos cargos ou funções que ocupam (art. 37, I). 

Portanto, a exigência de independência do Estatuto do Torcedor, embora se constitua em 

um marco importante em favor do Judiciário Desportivo, soa como uma declaração meramente 

formal, pois não indica minimamente os meios pelos quais tal autonomia será assegurada. 

Pelo mesmo motivo, as sanções previstas no art. 37 provavelmente não amedrontam os dirigentes 

das federações de futebol. Não é por outra razão que não há entre nós nenhum caso conhecido 

de dirigente que tenha sido punido por deixar de garantir a independência do Judiciário 

Desportivo. 

Não obstante essa solene garantia legal, o chamado caso Cametá desnudou a 

completa submissão do Judiciário Desportivo no Pará à Federação Paraense de Futebol, 

deflagrando em 2010 uma crise institucional que perdura até hoje. 

 
 
 
2. A GÊNESE DA ATUAL CRISE INSTITUCIONAL: O CASO CAMETÁ 

 

 
 

Em 2010, a Federação Paraense de Futebol – FPF – convidou o Cametá Sport Club 

para participar da primeira divisão do campeonato paraense de futebol profissional e a 

agremiação do interior aceitou prontamente a generosa oferta. O Cametá disputara a segunda 

divisão e terminara em terceiro lugar, mas, como o Pinheirense Esporte Clube desistira de 

participar da primeira divisão, a FPF fez o referido convite e provocou a insatisfação de outras 

agremiações que vislumbraram no ato uma potencial afronta ao Estatuto do Torcedor. 

O Castanhal Esporte Clube ingressou então com uma Ação Declaratória de Nulidade 

da Competição contra a FPF, processo tombado sob o nº 01/2010/TJD/PA. O Castanhal 

alegou violação ao art. 9º, § 5º, do Estatuto do Torcedor (“É vedado proceder alterações no 

regulamento da competição, desde sua divulgação definitiva”) e art. 10, § 2º do mesmo diploma 

legal (“Fica vedada a adoção de qualquer outro critério, especialmente o convite, observado o 

disposto no art. 89 da Lei nº 9.615, de 1998”). 
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A Tuna Luso Brasileira ingressou com uma ação semelhante à do Castanhal Esporte 

Clube, sendo tombada sob o nº 002/2010/TJD/PA. 

As ações foram recebidas pelo presidente do tribunal e foi marcada uma sessão 

extraordinária para o dia 13.01.2010, data que antecedia ao início do certame da primeira 

divisão, pois a presidência do Tribunal Pleno entendia que era preciso determinar se presença do 

Cametá era legal, ou não, a fim de evitar danos aos torcedores com a eventual decisão que 

decidisse pelo seu afastamento do campeonato. Sessões importantes como essa sempre 

mobilizam os desportistas em Belém e ocupam o noticiário da imprensa local. 

Na sessão do dia 13.01.2010, todavia, o Tribunal Pleno do TJD no Pará decidiu, por 

maioria (6 votos a 3), baixar os processos em diligência para chamar todas as agremiações que 

participaram da segunda divisão a compor a lide. Tratava-se de uma evidente manobra que só 

beneficiava à FPF, uma vez que o certame começaria dali a alguns dias e, depois que o Cametá 

Sport Club jogasse as partidas iniciais, seria bem mais traumático anular os jogos de que 

participasse. Demais disso, é relevante notar que o CBJD sequer trata da hipótese de baixar o 

processo desportivo em diligência, certamente porque tal medida, embora não seja vedada, afeta 

a celeridade que dele se espera – já vimos que a Constituição fixa o prazo de 60 dias para que 

o processo desportivo chegue ao seu final. Cumpre esclarecer que todas as agremiações que 

disputaram a segunda divisão foram então notificadas a manifestar se tinham interesse em 

compor a lide, cumprindo, assim, a estranha determinação do Pleno do TJD/PA, mas 

nenhuma ingressou no processo como litisconsorte ativo, ou seja, nenhuma agremiação quis se 

colocar no processo ao lado dos autores da ação contra o Cametá Sport Club e a FPF. 

No dia 14.01.2010, uma quinta-feira, o Castanhal Esporte Clube ingressou com uma 

Ação Cautelar Inominada com Pedido de Liminar junto à Presidência do Pleno do TJD/PA, 

argüindo “não haver previsão de julgamento a tempo hábil”, já que o campeonato da 1ª divisão 

começaria no domingo seguinte, dia 18.01.2010, e, caso o mérito da ação fosse 

eventualmente acolhido, os torcedores seriam “os maiores atingidos correndo o risco de 

pagar por um espetáculo que não existiu”. 

No dia 15.01.2010, uma sexta-feira, o presidente do Pleno do TJD/PA convocou 

uma entrevista coletiva para anunciar que decidira acolher a liminar e determinara a 

paralisação do campeonato da 1ª divisão que começaria no domingo, dia 18.10.2010. Era o 

estopim da crise institucional que ainda não conheceu o seu desfecho. 

Aqui, não será exagero afirmar que o acolhimento da liminar com a conseqüente ordem 

de paralisação do certame que iria começar significou um ponto de ruptura no desenho 

institucional então estabelecido e que já durava pelo menos quatro décadas sem qualquer 
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contestação pública relevante quanto à sua flagrante ilegitimidade. O mais curioso é que 

mudanças institucionais costumam ocorrer por fatores exógenos e quase nunca são provocados 

por atores isolados que se encontram acomodados no interior de instituições consolidadas. 

A liminar concedida ao final da tarde de uma sexta-feira não deixava alternativa à direção 

da FPF senão cumpri-la, pois não havia tempo de recorrer ao STJD, instância máxima do 

Judiciário Desportivo com sede no Rio de Janeiro, sobretudo porque vigorava o horário de 

verão para os Estados do Sudeste brasileiro. 

Importa ressaltar que a liminar não poderia ser cassada pelo relator do processo, o 

auditor Antônio Carlos do Nascimento, mas somente pelo STJD e, como foi dito, não havia 

mais tempo hábil para buscar a reforma da incomoda decisão. 

Então, sentindo-se de mãos atadas e pressionada pelos clubes da 1ª divisão, a direção da 

FPF tomou talvez uma atitude ainda mais surpreendente do que a própria concessão da medida 

liminar: o presidente da entidade, Antonio Carlos Nunes de Lima, um coronel aposentado da 

Polícia Militar do Estado do Pará, ingressou na secretaria após o fim do expediente, retirou os 

autos do processo, entregou-os ao relator do processo e este, por sua vez, cassou a liminar sem 

nenhum amparo legal. 

Como o anúncio da “cassação” foi feito para a imprensa já noite adentro, os jornais 

da capital paraense estampavam manchetes e matérias diferentes sobre o mesmo tema na 

manhã de sábado, dia 19.01.2010. O jornal O Liberal publicou como manchete no caderno 

Esporte: “Tribunal suspende Parazão – Presidente do TJD acata pedido liminar feito pelo 

Castanhal. Primeira rodada é adiada e Cametá corre o risco de sair.” Em uma coluna do 

mesmo caderno esportivo, o cronista esportivo Carlos Ferreira (2010) analisou como positiva a 

cassação da liminar sem saber que fora cassada noite adentro no dia anterior: 

A decisão do presidente do TJD, André Oliveira, impedindo a abertura do campeonato, 
foi 

frustrante, mas acertada. Preveniu um mal maior. Por mero palpite, até porque não 

estou habilitado para analisar o mérito de questões jurídicas, aposto que o Cametá será 

mantido no campeonato, apesar da luta jurídica do Castanhal.  (Ferreira, 2010). 
 
 

Diferentemente do jornal O Liberal, o caderno esportivo Bola do jornal O Diário do 

Pará anunciou no sábado, dia 16.01.2010 (2010: 01): “Parazão está mantido.” Na mesma 

edição, o caderno esportivo do jornal trazia matéria intitulada “Parazão: uma virada no apagar 

das luzes”, (Cortinas e Pena, 2010), na qual informavam que o “relator do TJD, Antonio Carlos 

Nasciment o, cassou a liminar e, por volta das 22:00h, confirmou-se: a primeira rodada do 

Parazão está mantida. Uma confusão!” 

Evidentemente, o descumprimento da liminar nas circunstâncias ilegais e abusivas 
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acima descritas provocou intensos debates públicos na imprensa esportiva sobre o grau de 

autonomia de que gozava o tribunal. O antigo arranjo institucional, que permitira a longa 

convivência simbiótica de duas instituições com finalidades distintas no mesmo espaço físico, 

passou a ter sua legitimidade questionada. 

Não há como descrever em detalhes a sucessão de eventos que então se seguiu. 

Urge, portanto, fazer uma síntese de alguns poucos fatos que evidenciam a dependência do 

TJD/PA à FPF e, claro, apontar quem ganha e quem perde com tal submissão institucional. 

Inconformado com o descumprimento da sua decisão, o então presidente do TJD/PA, 

um dos co-autores deste ensaio, representou em 18.01.2010 contra o presidente da FPF e o 

auditor relator do processo nº 01/2010/TJD/PA que engendraram o ardil acima descrito. A 

representação, distribuída para o então corregedor do tribunal, auditor Antonio Candido Barra 

Monteiro de Britto, caiu simplesmente na prescrição sem que fosse sequer adequadamente 

instruída. Por exemplo: ele coletou apenas uma manifestação escrita do presidente da FPF, mas 

não inquiriu as empregadas do tribunal, o auditor relator Antonio Carlos Nascimento e o 

presidente do TJD/PA, autor da representação, ou se deu ao trabalho de elaborar o relatório 

conclusivo. 

Afinado com a maioria do Pleno do TJD/PA, o corregedor preferiu blindar o presidente 

da FPF e colocá-lo a salvo contra o estranho desejo da Presidência do TJD/PA de fazer 

valer a independência do tribunal. 

Como desdobramento da crise, um acordo – na verdade, um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) - chegou a ser assinado no Ministério Público Estadual em 17.08.2010 pelo 

qual o presidente da FPF, Antonio Carlos Nunes de Lima, comprometeu-se em facilitar a saída 

do tribunal do interior do prédio da federação. Ficou acertado que o tribunal seria transferido 

para uma sala situada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará, presidida por Jarbas 

Vasconcelos. 

Quando, porém, tomaram conhecimento de que o presidente da FPF assinara o TAC, 

o próprio Pleno do Tribunal reuniu-se e deliberou em sessão administrativa de que mandaria 

uma equipe para o Ministério Público Estadual e OAB/PA para tentar bloquear e frustrar o seu 

cumprimento. E também deliberou que seria aberto processo por quebra de decoro contra o 

ex -presidente que concedera a liminar no caso Cametá e que assinara o TAC sob o argumento de 

que o tribunal não era independente. 

Por se tratar de uma decisão absurda, o processo por quebra de decoro jamais foi iniciado. 

O recuo do colegiado do TJD/PA deve ter ocorrido quando ponderou a r epercussão que 

haveria ao tentar punir um auditor que tivera o atrevimento de pedir publicamente que se 
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cumprisse o Estatuto do Torcedor, notadamente o art. 34 que afirma ser direito do torcedor que 

o Judiciário Desportivo seja independente. Mas, infelizmente, as demais ações dos adversários 

da autonomia foram bem- sucedidas, pois o presidente da OAB/PA, Jarbas Vasconcelos, 

voltou atrás da decisão de recepcionar o tribunal no espaço físico da Ordem e o Ministério 

Público Estadual houve por bem arquivar o TAC sem exigir da FPF o cumprimento do Estatuto 

do Torcedor. 

Compreende-se a atitude do presidente da OAB/PA: muitos auditores do TJD/PA 

são também conselheiros da Ordem e é mais fácil e conveniente manter a fidelidade de alguns 

aliados do que fazer cumprir o Estatuto do Torcedor no Pará. 

Com o arquivamento do TAC, cumpria esclarecer a opinião pública sobre o desenho 

institucional perverso que submetia o tribunal à FPF. No artigo A falsa neutralidade da OAB/PA 

em face da independência do TJD no Pará, (Oliveira, 2013), indica-se objetivamente a 

ausência de recursos próprios como uma das causas da servidão do tribunal à FPF: 

Diz um antigo adágio escocês que ‘quem paga o gaiteiro escolhe a música.’ De fato, 

o entendimento do senso comum é o de que quem paga os custos de qualquer 

empreendimento ou ação humana – seja a música do gaiteiro escocês, sejam os custos 

de manutenção de uma instituição -, acaba por impor a sua vontade. O ditado escocês 

aplica-se à perfeição ao que sucede hoje com o Tribunal de Justiça Desportiva – TJD – 

no Estado do Pará, uma vez que a sede do tribunal funciona no prédio da Federação 

Paraense de Futebol 

- FPF, assim como os custos de sua manutenção e o salário de suas duas empregadas 

são pagos diretamente pela FPF. A dependência é tão avassaladora que o TJD/PA não 

dispõe nem mesmo de uma conta bancária aberta em nome da instituição.  (Oliveira: 

2013). 
 

 
A vinculação trabalhista à FPF das duas empregadas à disposição do TJD/PA explica, 

de resto, porque não puderam resistir à invasão da secretaria do tribunal pelo presidente da FPF 

após o fim do expediente do dia 15.01.2010. Se fossem contratadas e remuneradas pelo próprio 

tribunal, certamente se negariam a colaborar com o presidente da FPF em seu intento de 

cassar a liminar noite adentro. Mas, na posição em que se encontravam, não podiam resistir sob 

pena de colocar em risco seus empregos. 

Na verdade, os desportistas que defendiam a autonomia efetiva, e não aparente, do 

Judiciário Desportivo no Pará passaram a divulgar uma agenda pública consistente em quatro 

pontos básicos, a saber: a) sede própria; b) corpo de servidores contratados e pagos pelo próprio 

tribunal; c) receita própria oriunda de uma rubrica do orçamento da FPF; e, por fim, e) 

eleição dos auditores do tribunal fiscalizada pelo Ministério Público. 

Como foi dito, o Judiciário Desportivo é, por força do que determina o art. 1º, § 1º, inciso 

I, do CBJD, a única instituição no plano administrativo que pode realizar a accountabilitydos 

atos praticados pela FPF. E, se determinado arranjo institucional lhe retira a necessária 
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autonomia para realizar esse controle horizontal, o resultado levará inevitavelmente a que a FPF 

continue agindo de modo irresponsável, certa de que o seu poder é incontrastável, não 

importando as conseqüências deletérias de seus atos. 

De qualquer modo, a agenda proposta pelos independentistas foi, em larga medida, 

acolhida pela imprensa local. Por exemplo, o jornalista Gerson Nogueira (2012) publicou 

matéria intitulada Um grito de independência em que reverberava a longa carta-renúncia do 

presidente que concedera a liminar no caso Cametá à função que ocupava no TJD/PA. Ao final 

da matéria, o jornalista disse que 

Fiz questão de reproduzir parte da carta de André (Oliveira) pela relevância que tem 
no 
sentido de gerar uma mudança de postura do tribunal em relação à FPF. O futebol 

paraense, de maneira geral, tem muito a lucrar com isso. (Nogueira, 2012). 

 
Depois disso, novos atores surgiram no mundo esportivo e eventos recentes provocaram 

o recrudescimento das discussões públicas sobre a autonomia da Justiça Desportiva no Pará, de 

modo a intensificar a mudança na trajetória dependente do tribunal à FPF. 

 
 
3. O SURGIMENTO DE NOVOS ATORES NA LUTA PELA INDEPENDÊNCIA DO TJD/PA 

 

Antes da carta-renúncia, os membros do Pleno do TJD/PA acreditavam que podiam cessar 

o movimento que pregava a mudança do atual desenho institucional do tribunal. Depois da 

carta- renúncia, e considerando a forte repercussão que teve na imprensa, os membros do 

Pleno do TJD/PA passaram a defender a independência do tribunal sem explicitar 

publicamente as razões dessa mudança súbita de posicionamento. Anunciou-se então que um 

acordo em negociação com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJE - permitiria, enfim, 

que o TJD/PA deixasse a sede da FPF para ocupar dependências físicas do Judiciário Estadual. 

Ocorre, porém, que a transferência da sede do TJD/PA para o TJE não se concretizou e é lícito 

supor que a inércia dos atores interessados no processo de mudança poderia levar à 

acomodação dos diversos interesses com a conseqüente manutenção do atual desenho 

institucional que subordina o Judiciário Desportivo à FPF. 

Os clubes interioranos recebem não somente aporte econômico-financeiro que lhes 

permite formar times competitivos no plano estadual, mas também político. E os novos 

dirigentes dos clubes emergentes indicam que pretendem ocupar um espaço político, 

convertendo-se em atores relevantes dos processos decisórios do futebol paraense. 

Por mobilizar a paixão de milhões de pessoas, o futebol tem sido usado historicamente 

para fins políticos, não necessariamente vinculados à modernização e/ou profissionalização dos 

clubes. Agremiações de massa representam excelentes canais ou instrumentos para a conquista 



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 1414 

de votos de políticos que se convertem em dirigentes de futebol ou vice-versa. Busca-se, 

assim, uma identificação entre preferências clubísticas e preferências político-eleitorais. Mesmo 

antes da redemocratização nos anos 1980, as ditaduras na América do Sul usavam o futebol 

como instrumento de propaganda política. É o que Eduardo Galeano (Galeano: 2005) relata 

no livro Futebol ao sol e à sombra: 

A  marcha  composta  para  a  seleção  (brasileira),  Pra  Frente  Brasil, transformou-se  
na música oficial do governo, enquanto a imagem de Pelé voando sobre a grama 
ilustrava, na televisão, anúncios que proclamavam: Ninguém segura o Brasil. Quando a 
Argentina ganhou o Mundial de 1978, o general Videla utilizou com idênticos 
propósitos, a imagem de Kempes irresistível como um furacão. O futebol é a pátria, o 
poder é o futebol: Eu sou a pátria, diziam essas ditaduras militares. Enquanto isso, o 
general Pinochet, manda-chuva do Chile, fez-se presidente do Colo-Colo, time mais 
popular do país, e o general García Mesa, que havia se apoderado da Bolívia, fez-se 
presidente do Wilstermann, um time com torcida numerosa e fervorosa.” (Grifos do 
autor) (Galeano, 2005: 136-137).     ] 

 
No ensaio Os novos oligarcas, o jornalista norte-americano Franklin Foer descreve como 

na Itália o Juventus de Turim foi patrocinado historicamente pela poderosa e aristocrática 

família Agnelli, dona do grupo FIAT, ao passo que o Milan se tornou propriedade do novo 

rico e líder político Silvio Berlusconi. A espetacularização das atividades do Milan objetiva 

impressionar e seduzir o torcedor-eleitor. De acordo com o autor, “o mais famoso foi um 

episódio apelidado Apocalipse Now: depois de comprar o clube, Berlusconi apresentou o time 

levando os jogadores para o campo de helicóptero, tendo ao fundo A Cavalgada das 

Valquírias, de Wagner.” (Foer, 2004). 

Episódios recentes ocorridos no futebol paraense, cujos detalhes jurídicos não importam para 

o nosso objeto de estudo, colocaram em uma situação de conflito a Federação Paraense de 

Futebol e a Associação Atlética Santa Cruz ou simplesmente Santa Cruz de Cuiarana, time do 

município de Salinópolis que recebe o apoio do senador Mário Couto (PSDB/PA). 

Em síntese, o Santa Cruz, exercendo o seu direito de mando de campo, indicou o estádio 

do Cametá para jogar uma partida contra o Paysandu Sport Club, mas a FPF vetou o estádio 

alegando que tinha sido interditado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Pará e 

designou o estádio Olímpico do Pará, vulgo “Mangueirão”, em Belém para a realização do 

jogo. O surpreendente no caso é que o anúncio da interdição foi feito um dia depois de ocorrer 

um jogo no mesmo estádio, também válida pelo campeonato paraense da 1ª divisão de 2013. 

O Santa Cruz recorreu então ao TJD/PA pedindo a concessão de liminar para que 

suspendesse a realização do jogo até a elucidação do caso, mas o atual presidente do 

tribunal, Antonio Candido Barra Monteiro de Britto – o mesmo que deixou a representação 

contra o presidente da FPF cair na prescrição em 2010 sem apreciar o seu mérito -, negou a 

liminar e, o que é extremamente relevante para nossa análise, não designou imediatamente a 
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sessão para julgar a demanda do Santa Cruz contra a FPF. 

Inconformado com a decisão, o Santa Cruz tomou uma atitude extrema: não compareceu 

ao estádio Olímpico do Pará para jogar contra o Paysandu, sendo declarada equipe derrotada por 

WO, conforme o regulamento do certame. 

Dias depois, porém, o presidente STJD, Flávio Zveiter, concedeu ao Santa Cruz 

liminar determinando a paralisação do campeonato paraense de futebol da 1ª divisão de 2013. O 

presidente da FPF, Antonio Carlos Nunes de Lima, e o advogado da entidade, Antonio 

Cristino Mendes, apressaram-se em tomar um avião rumo ao Rio de Janeiro na esperança de que 

pudessem convencer o presidente do STJD a revogar a liminar. Curiosamente, o que 

ouviram em 08.04.2013 do presidente do STJD, segundo o relato da imprensa, foi que a 

liminar cessaria os seus efeitos no momento em que o mérito da ação do Santa Cruz fosse 

julgado pelo TJD/PA em Belém do Pará. 

Dito de outro modo, o recado não poderia ter sido mais direto: julguem o mérito e tudo 

estará resolvido. 

Aqui, mais uma vez, ficou evidente a completa submissão do Judiciário Desportivo à 

FPF, uma vez que o tribunal, tendo a oportunidade de julgar prontamente o mérito, acomodou-

se e não cuidou sequer de designar a sessão de julgamento. Ao condicionar à derrubada da 

liminar ao julgamento do caso, a presidência do STJD emparedou a FPF e obrigou o 

TJD/PA a julgar um processo que tratara com notória indiferença. 

Uma vez mudadas as circunstâncias em desfavor da FPF, que se viu apontada 

publicamente como a responsável pela paralisação do campeonato, o presidente do TJD/PA 

se apressou em designar uma sessão extraordinária para julgar em 12.04.2013, enfim, a 

Ação do Mandado de Garantia que foi interposta pelo Santa Cruz em 27.03.2013. 

Surpreendentemente – ou nem tanto considerando a falta de credibilidade do tribunal -, o 

Santa Cruz desistiu da ação na véspera da sessão de julgamento e o senador Mário Couto 

(PSDB/PA) justificou -a, segundo consta da matéria Tigre desiste de ação no TJD de O Liberal 

de 12.04.2013, dizendo que “a decisão foi tomada para que o torcedor deixe de ser prejudicado 

pela paralisação do certame.” (Couto, 2013a). 

Em todo esse episódio recente, parece-nos claro que a FPF não se deu conta de que 

os clubes interioranos cujas performances crescem progressivamente são conduzidos por 

dirigentes que mantém conexões com grupos que dispõem de algum poder econômico (apoio de 

prefeituras e de empresários locais) e poder político (como se observa no caso do Santa Cruz de 

Cuiarana, cujo “padrinho” é o senador Mário Couto). 

Enfim, os novos atores, percebendo a falta de legitimidade do atual desenho 
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institucional, sobretudo a espúria interação entre FPF e TJD/PA, reclamam mais espaço e 

participação nas decisões do futebol paraense. Em especial, o senador Mário Couto 

(PSDB/PA) passou a realizar contínuos ataques à direção da FPF, acusando-a, inclusive, de 

corrupção e não hesitando em usar a tribuna do Senado Federal para melhor reverberar sua 

mensagem antifederação. Em matéria publicada no jornal O Liberal , de 12.04.2013, sob o 

título Comissão vai investigar denúncias contra a FPF, o senador tucano “afirmou que vai 

buscar elucidar as ações da FPF e mostrar a corrupção na entidade ‘custe o que custar’.” 

(Couto, 2013b). 

Paralelamente à atuação do senador Mário Couto, o deputado estadual Alfredo Costa, do 

PT, iniciou uma campanha para coletar assinaturas para a instalação da chamada CPI  da 

FPF. A iniciativa do deputado petista foi elogiada pelo senador tucano, embora se tratem de 

adversários políticos, de modo que emergiu um inesperado consenso suprapartidário a respeito 

da necessidade de investigar os eventuais abusos e erros cometidos pela Federação Paraense de 

Futebol. 

Sob a manchete CPI investiga futebol do Pará, o caderno Poder do jornal O Liberal, 

de 17.04.2013, anunciou que o pedido para instaurar uma CPI com o objetivo de investigar  

as atividades da FPF já havia conseguido 14 assinaturas. Na matéria, o deputado Alfredo Costa 

(Costa, 2013) garantia que “há tempo que se questiona a legitimidade de uma direção (da FPF) 

perpetuada e que não se renova, bem como a falta de autonomia do Judiciário Desportivo, 

que funciona na própria sede da FPF.” 

Para que o novo tribunal seja criado em conformidade com o Estatuto do Torcedor, 

é imprescindível que o atual desenho institucional que subordina o TJD/PA à FPF seja 

simplesmente demolido. Em nossa análise, não há como compatibilizar a independência 

que o Estatuto do Torcedor confere ao tribunal dentro da atual configuração institucional em 

que se encontra hoje. A questão reside fundamentalmente na velocidade com que a mudança 

acontecerá. 

Provavelmente, qualquer análise que se faça aqui poderá ser sempre reputada como 

insuficiente para tentar explicar em que estágio se encontra a mudança institucional 

envolvendo hoje a interação entre FPF e TJD/PA. No bem fundamentado artigo Da 

exogeneidade ao gradualismo: inovações na teoria da mudança institucional, Flávio Rezende 

(2012) apresenta um panorama consistente sobre as complexidades que envolvem as 

mudanças graduais no bojo das teorias neoinstitucionalistas, notadamente o institucionalismo 

histórico. Nossa análise do caso aqui proposto partirá fundamentalmente desse trabalho de 

Rezende e do conhecido trabalho Custos de transação, instituições e desempenho econômico, de 
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Douglass North (2006). 

De modo sintético, e considerando a trajetória histórica recente do TJD/PA, pode-se 

dizer que o momento crítico de ruptura ocorrido em 2010 com o caso Cametá obteve suficiente 

repercussão ao ponto de envolver a imprensa esportiva nas discussões públicas sobre a 

necessidade de realizar a mudança institucional reclamada. Curiosamente, o momento crítico de 

ruptura ocorreu a partir de um evento isolado e essencialmente endógeno,  mas colocou sob 

risco imediato o statusquo usufruído pelos homens da FPF, dentro e fora do tribunal, de 

modo a lhes retirar possibilidade de seguir controlando o Judiciário Desportivo no Pará. Não se 

deve menosprezar esse momento crítico de ruptura, pois, de acordo com Flávio Rezende, 

 
Momentos críticos representam, portanto, configurações temporais que causam o 

realinhamento de crenças, preferências e escolhas estratégicas dos agentes em relação 
aos arranjos institucionais existentes. A atenção a esses processos pode iluminar os 

diversos mecanismos pelos quais se configuram rupturas com a estabilidade. 

(Rezende,2012). 
 

A percepção pública de que a mudança institucional – a conquista da autonomia efetiva 

do TJD/PA em face da FPF – é bem-vinda foi reforçada ou retroalimentada continuamente 

pela construção do consenso – a nosso ver, acertado – de que o futebol paraense precisa se 

modernizar e se tornar uma empresa capitalista eficiente se quiser sobreviver à furiosa 

globalização desse esporte. Nesse novo modelo mental, concebido pela imprensa esportiva e por 

grupos  cada vez mais crescentes de desportistas, não haveria espaço para as antigas práticas 

dos velhos oligarcas do futebol que devotam pouco ou nenhum apreço aos direitos do torcedor 

e à boa gestão dos clubes e federações. O longo mandato do atual presidente da FPF, eleito 

sucessivas e contínuas vezes para o cargo, colide frontalmente com esse modelo subjetivo em 

torno do qual se criou um forte consenso, fragilizando a legitimidade de suas ações vistas 

freqüentemente como arcaicas ou ultrapassadas. 

É evidente que os homens da FPF, inclusive os que se encontram no interior do 

tribunal, assumiram uma posição defensiva e alimentam a perspectiva de que possam resistir às 

pressões, de modo a preservar o seu domínio pleno sobre o Judiciário Desportivo no Pará. Os 

que defendem a autonomia do tribunal parecem convencidos de que ela virá 

inexoravelmente, posição que tem levado curiosamente a certa despreocupação com a 

aceleração da mudança. 

Embora reconhecendo que a história não caminha em um único sentido, nossa hipótese é 

a de que se chegou a um estágio em que é praticamente impossível retroceder ao momento 

anterior em que o tribunal, operando no interior da FPF, tinha suas decisões acatadas sem 

qualquer contestação pública acerca de sua legitimidade. Os dirigentes de clubes da capital e do 
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interior do Pará, os torcedores, jornalistas esportivos, empresários, etc., já compreenderam os 

elevados custos de transação que significa ter um Judiciário Desportivo cativo dos interesses da 

Federação Paraense de Futebol. Daí porque a questão reside fundamentalmente na velocidade 

com que a mudança acontecerá. 

 

 
 
4. CONCLUSÕES 

 
 

O presente artigo teve por escopo analisar criticamente como no Pará a Justiça 

Desportiva continua submetida aos interesses da Federação Paraense de Futebol, a despeito 

do Estatuto do Torcedor proclamar a independência como direito do torcedor-consumidor. 

Dividido em três seções, o artigo traça um breve sumário sobre a evolução do 

Direito Desportivo brasileiro, enfatizando, sobretudo, o tratamento legal que foi dado à Justiça 

Desportiva, bem como a crise deflagrada em 2010 no interior do próprio TJD/PA que expôs 

a sua falta de autonomia e os recentes movimentos dos atores relevantes interessados em 

conquistar a independência efetiva, e não aparente, do tribunal no âmbito do Estado do Pará. 

Procurou-se ancorar a análise dos fatos passados e presentes no 

institucionalismo histórico para tentar explicar como a Justiça Desportiva no Pará, a 

despeito dos comandos do Estatuto do Torcedor em favor de sua independência efetiva, 

permanece submetida aos interesses da Federação Paraense de Futebol, deixando de cumprir, 

assim, sua missão de instituição que exerce o controle horizontal dos atos praticados pela 

entidade organizadora do futebol paraense. Nesse passo foram identificados três estágios 

temporais que marcaram a trajetória institucional do tribunal, indo da aceitação de sua 

legitimidade pela comunidade esportiva, passando pela crise de 2010, até chegar à veemente 

contestação pública que hoje coloca sob potencial risco a estabilidade do atual desenho 

institucional. Por fim, foi aduzido que as demandas por uma nova Justiça Desportiva no 

Pará integram um novo modelo mental de organização do futebol conectado com a idéia de 

converter o soccer em uma empresa capitalista eficiente. Todavia, é imprevisível o desfecho da 

luta entre os grupos pró e contra a independência do tribunal, embora nossa hipótese seja a de 

que foi alcançado um ponto de não retorno ao estágio em que o atual desenho institucional 

gozava de ampla estabilidade e não enfrentava, portanto, qualquer vestígio de contestação 

pública. 
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A Grande Sociedade Aberta versus a Grande Ordem Espontânea: Como Karl Popper e 

Friedrich Hayek concebem as instituições políticas 

André Silva de Oliveira1
 

 
 

 
 

Resumo 
 
 
 
 
 
O objetivo do artigo é contrapor as teorias da democracia de Karl Popper e de Friedrich Von Hayek, 

sobretudo como cada uma delas estabelece os fundamentos para o funcionamento das instituições 

políticas, de modo a tentar demonstrar como é possível aprimorar a democracia representativa, ao 

mesmo tempo em que se criam salvaguardas para a sua proteção. Embora tenham alguns aspectos 

em comum, como a rejeição ao socialismo coletivista e a defesa das liberdades individuais, a 

concepção de sociedade aberta popperiana, centrada na liberdade de crítica como necessária à 

reforma gradual das instituições democráticas, e a ordem espontânea de Hayek, que identifica no 

incremento do livre mercado a fonte indispensável de geração de riqueza e de garantia da liberdade 

política, exibem, todavia, notáveis pontos de divergências que ainda pouco debatidos. O argumento 

principal é o de que Popper e Hayek apresentam respostas diferentes para os desafios propostos 

pelo Estado redistributivista, desvelando os dilemas ainda hoje enfrentados pelo liberalismo político 

sobre como compatibilizar liberdade com desenvolvimento econômico. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

No período anterior à eclosão da II Guerra Mundial, o liberalismo político se encontrava em 

uma situação de franco recuo ou contração em face da expansão dos regimes totalitários, 

aumentando a percepção pública mundial de que o socialismo era historicamente inevitável e que a 

economia de mercado não passava de um anacronismo que deveria ceder lugar à economia 

estatizada, mais apta a elaborar planos racionais de desenvolvimento econômico. No plano 

estritamente político, a tradição liberal que enfatizava a proteção dos direitos individuais – 

defendida no passado por Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill – perdera qualquer impulso e 

parecia pertencer unicamente à história das idéias. Nesse contexto desolador para os liberais – que 

chamaremos de contexto 1 -, Karl Raymond Popper e Friedrich August von Hayek, dois pensadores 

austríacos, preocupados com o advento do totalitarismo, migraram para o Oeste e passaram a 

defender o resgate da tradição liberal. Cada um a seu modo, criou uma nova concepção teórica pela 

qual o liberalismo deveria promover os arranjos de suas instituições políticas. Do mesmo modo, na 

contramaré da tendência mundial então dominante, lançaram-se à tarefa de criticar a ascensão do 

coletivismo e da economia totalmente planificada. Assim, no seu exílio na Nova Zelândia, Popper 

escreveu A Sociedade Aberta e seus Inimigos, sua obra monumental de filosofia política na qual 

critica os totalitarismos, sobretudo o comunismo, e propôs uma nova concepção de liberalismo 

político. Por sua vez, em Londres, onde se encontrava igualmente exilado, Hayek escreveu O 

Caminho da Servidão, livro que se tornou um clássico da literatura política cujas críticas atingiram 

não somente os regimes totalitários, mas também o então projeto político estatizante do trabalhismo 

inglês. No chamado contexto 1, há vários pontos de contato nas críticas que Popper e Hayek 

dirigem ao coletivismo e à idéia de uma economia totalmente planificada, embora suas concepções 

teóricas sejam distintas. 

Encerrada a II Grande Guerra, com a derrota militar dos regimes totalitários (o comunismo 

levaria ainda algumas décadas para se desintegrar), chega-se a um novo momento político e 

econômico em que o Estado do Bem-Estar Social (Welfare State) parece sintetizar o ideal político 

que permite compatibilizar liberdade com crescimento econômico-social. Em tal contexto histórico, 

que chamaremos de contexto 2, Popper e Hayek apresentam respostas diferentes para o desafio de 

promover o liberalismo em face do Estado do Bem Estar Social (ou Estado Previdenciário). Aqui, 

no contexto 2, surgem diferenças teóricas abissais entre os dois notáveis pensadores e tais distinções 

reverberam ainda hoje sobre os debates acerca da extensão do intervencionismo estatal no campo da 

economia e como se pode compatibilizá-lo com a promoção das liberdades individuais. Esse novo 

cenário, no qual o Estado Previdenciário foi posto em cheque, não está nitidamente delineado no 
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presente  horizonte  político-institucional  e,  claro,  as  concepções  teóricas  de  Popper  e  Hayek 

permanecem atuais para interpretar o que denominaremos de contexto 3. 

O artigo está dividido em três seções: na primeira trataremos do contexto histórico e 

intelectual em que Karl Popper criou sua concepção de Grande Sociedade Aberta, bem como 

ressaltar seus fundamentos na tentativa de compatibilizar desenvolvimento econômico com a 

proteção das liberdades individuais; na segunda será enfocada a Grande Ordem Espontânea 

concebida por Friedrich Hayek, bem como o contexto histórico e intelectual em que a criou. Por 

fim, na terceira e última seção, depois da analisar os aspectos relevantes dos pressupostos da 

Grande Sociedade Aberta e da Grande Ordem Espontânea, apontando-lhes as semelhanças e, 

sobretudo, as diferenças, será feita uma breve análise sobre o que cada concepção teórica pode 

sugerir para os dilemas hoje enfrentados pelo liberalismo político em face do Estado redistributivista. 

 
 
 
 
1. A   GENESE   E   O   DESENVOLVIMENTO   DA   GRANDE   SOCIEDADE   ABERTA 

POPPERIANA 

 
 

A concepção de Grande Sociedade Aberta surgiu na trajetória que levou Karl Popper da 

Áustria protonazista à democrática, mas geograficamente distante, Nova Zelândia. Em sua 

autobiografia intitulada Busca Inacabada – uma referência à tarefa nunca completada da construção 

do conhecimento científico -, Popper descreve como em sua infância Viena, a capital do império 

austro-húngaro com seus palácios e monumentos grandiosos, não conseguira debelar a pobreza, 

simbolizada pela presença de homens, mulheres e crianças vivendo nas ruas. Ele assegura que 

aquela visão da pobreza o perturbou durante a infância: 

A visão da abjeta pobreza de Viena foi um dos principais problemas que me 

perturbaram quando era uma criança pequena – tanto que estava quase sempre no fundo 

do meu espírito. Poucas pessoas que agora vivem numa das democracias ocidentais 

sabem o que significava a pobreza no princípio deste século: homens, mulheres e 

crianças sofrendo de fome, frio e desespero. Mas nós, as crianças, não podíamos 

ajudar. Não podíamos fazer mais do que pedir umas moedinhas para dar a alguns 

pobres. (2008: 21). 
 
 

Mas Popper (2008: 23) e sua família viviam em um confortável apartamento em Viena e seu 

pai, Simon Siegmund Karl Popper, era advogado e detentor de “uma grande biblioteca, e havia 

livros por toda parte – com exceção da sala de jantar.” Popper (2008: 23) reconhece que a 

atmosfera em que foi educado “era decididamente livresca.” 

No ambiente político anterior à eclosão da I Grande Guerra Mundial, o pai de Popper, 

utilizando o pseudônimo Siegmund Karl Pflug, escreveu uma sátira política intitulada Anno 1903, 

que foi logo apreendida pela polícia e permaneceu no Índex do império até 1918. Todavia, isso não
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impediu que seu pai fosse feito pelo imperador austríaco cavaleiro da Ordem de Francisco José. 

Curiosamente, Popper (2008: 22) esclarece que seu pai “era um liberal radical da escola de John 

Stuart Mill e de modo algum um apoiador do governo.” 

A despeito da existência da censura política e de um sistema de governo com poucos freios e 

contrapesos, Popper viria a lamentar o desaparecimento do império austro-húngaro como uma das 

conseqüências políticas do final da I Grande Guerra. Assim, para Popper, 

Não obstante, nesses dias anteriores a 1914, havia uma atmosfera de liberalismo na 

Europa, a oeste da Rússia czarista; uma atmosfera que também impregnava a Áustria e 

que também foi destruída, para sempre, ao que parece agora, pela Primeira Guerra 

Mundial. A Universidade de Viena, com os seus muitos professores verdadeiramente 

eminentes, tinha um grande grau de liberdade e autonomia. O mesmo acontecia com 

os teatros, que eram importantes na vida de Viena – quase tão importantes como a 

música. O imperador mantinha-se afastado dos partidos políticos e não se identificava 

com nenhum dos seus governos. (2008: 22-23). 
 
 

Depois que se tornou adulto, Popper trabalhou como aprendiz de marceneiro, graduou-se na 

Universidade de Viena e se tornou professor de uma escola para crianças. O movimento nazista foi- 

se fortalecendo crescentemente na Áustria, de modo que, quando Hitler invadiu e anexou o país em 

12 de março de 1938, foi recebido calorosamente pela maioria do povo. A essa altura, Popper – 

judeu de nascimento, mas convertido ao cristianismo – já se encontrava na Nova Zelândia desde 

março de 1937, para onde havia migrado com sua esposa Jenny, e dava aula na Universidade de 

Christchurch. 

Ao tomar conhecimento da anexação da Áustria pela Alemanha, Popper (2008: 160) 

escreveu “duas obras mais ou menos complementares: A Pobreza do Historicismo e A Sociedade 

Aberta e seus Inimigos (que, a princípio, tinha a intenção de intitular: „Falsos Profetas: Platão – 

Hegel – Marx‟).” Classificou (2008: 161-162) as duas obras como “o meu esforço de guerra” e 

acrescentou que “esses livros tinham como intenção uma defesa da liberdade contra o totalitarismo e 

as idéias autoritárias, e um alerta contra os perigos das superstições historicistas.” 

Em razão de Popper (2008: 162) considerar o livro A Sociedade Aberta e seus Inimigos 

“sem dúvida, o mais importante” de seu pensamento político, nossa análise se concentrará 

fundamentalmente em seus pressupostos políticos que dali emergem, levando em conta, sobretudo, 

os contextos acima enumerados. 

Como já foi dito, Popper escreveu sua volumosa obra seminal tendo em mente a promoção 

da liberdade em face do advento dos totalitarismos, sobretudo do comunismo, ao qual dedica 

considerável atenção e crítica. Assim como Hayek no mesmo período, Popper preocupava-se com a 

potencial destruição pelos movimentos totalitários da democracia representativa do tipo liberal no 

Ocidente. 

Popper opõe então o individualismo democrático ao coletivismo ou dirigismo estatal dos 
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movimentos totalitários. Identifica um fio condutor histórico que interliga Sócrates e o que chamou 

de “A Grande Geração”, cujo último representante foi Antístenes21
, ao liberalismo político 

contemporâneo que defende as liberdades individuais face aos perigos do socialismo. 

Todavia, outra tradição política, iniciada por Heráclito e Platão, teria sido perpetuada por 

Hegel e, depois, por Karl Marx e seus herdeiros ideológicos. Essa última tradição identificaria na 

trajetória de certas forças políticas o rumo final a ser tomado inexoravelmente pela história. 

Popper classificou essa visão de mundo, típica do marxismo clássico de raiz hegeliana, 

como historicismo e seria baseada em falsas profecias políticas e não em predições científicas. 

Assim, segundo relata, 

Um exame cuidadoso desta questão levou-me à convicção de que essas profecias 

históricas de largo alcance estão inteiramente fora do âmbito do método científico. O 

futuro depende de nós mesmos, e nós não dependemos de qualquer necessidade histórica. 

(1998: 17, v. 1). 

 
Assim, se a história, ao contrário do que pregava a escatologia marxista, não caminha num 

único sentido – o sentido que levaria ao inevitável colapso do capitalismo com a conseqüente 

vitória definitiva do proletariado -, então as profecias de Marx eram falsas, sem nenhum 

fundamento científico. 

Essa crítica aparentemente tão simples quanto arrasadora de Popper ao historicismo 

marxista foi enaltecida publicamente com a queda do Muro de Berlin, a reunificação da Alemanha e o 

colapso do socialismo no Leste europeu. Coerentemente, Popper, que faleceu em 1994, recusou ser 

alcunhado de profeta e sua crítica aos movimentos historicistas se aplica igualmente a quem hoje 

pretende apontar o liberalismo político como o último e definitivo estágio da história universal. 

Portanto, no contexto 1, isto é, no período anterior à guerra, Popper se preocupou em 

combater vigorosamente o coletivismo e o historicismo dos movimentos totalitários, identificando- 

os como inimigos da democracia representativa. Na seção seguinte, veremos como Hayek defende 

uma posição próxima a de Popper ao atacar o socialismo na mesma época, embora priorizando o 

viés de análise econômica, o que é natural considerando sua formação originária como economista. 

Mas Popper foi um autor essencialmente institucionalista e, preocupado com a defesa da 

liberdade compatibilizada com o desenvolvimento econômico, propôs a adoção de alguns 

mecanismos que salvaguardassem as instituições democráticas das ameaças de retrocessos 

totalitários. Tais mecanismos se aplicam, como temos aqui a pretensão de demonstrar, tanto ao 

contexto 2 –, período que vai do pós-guerra ao colapso do Welfare State –, quanto ao contexto 3, 

                                                           
2
 Discípulo de Sócrates, o filósofo Antístenes assistiu ao julgamento e à morte de seu mestre, bem como à queda de 

Atenas ao final da Guerra do Peloponeso (431-404) e, segundo Bryan Magee (2001: 40), se tornou então um adepto da 

vida simples, vindo a compor o movimento dos “cínicos” que rejeitava todas as convenções sociais. Para Popper (1998: 

210, v. 1), “Sócrates teve apenas um sucessor condigno, seu velho amigo Antístenes, o último da Grande Geração.” 

(Grifo do autor). 
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que trata do presente momento. 
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Para Popper (1998: 81, v. 1), as instituições funcionam como “alavancas” e dependem de 

homens que as conheçam porque não funcionam automaticamente, bem como de “certo 

conhecimento das regularidades sociais que impõem limitações ao que pode ser realizado pelas 

instituições.” Além disso, as instituições são suscetíveis de reformas graduais através do sistema de 

mecanismos a que ele classificou de “mecânica social gradual” Isso implica na realização de 

experimentos graduais, que envolvam testes de ensaio e erro, de modo a causar a menor dano 

possível às instituições e à população, exatamente o contrário das experiências totalizantes 

realizadas, por exemplo, durante o leninismo e, sobretudo, stalinismo. De qualquer modo (1998: 

150, v. 2), “apenas pelo planejamento, passo a passo, de instituições que salvaguardarem a 

liberdade, especialmente a liberdade de exploração, é que podemos esperar alcançar um mundo 

melhor.” 

Popper estava convencido de que o poder econômico devia ser submetido ao poder político 

com a intenção de proteger os mais fracos, no interesse de salvaguardar as instituições políticas 

democráticas contra as ameaças totalitárias e, como podemos inferir facilmente, também contra a 

potencial conversão da democracia em plutocracia. Neste sentido, seu apelo foi bastante incisivo: 

Concepção diretamente oposta é a que implica a posição a que chegamos em nossa 

análise. Ela considera o poder político como fundamental. Desse ponto de vista, o 

poder político pode controlar o poder econômico. Isso significa uma imensa 

extensão do campo das atividades políticas. Podemos indagar o que desejamos realizar 

e como realizá-lo. Podemos, por exemplo, desenvolver um programa político racional 

para proteção dos economicamente fracos. (1998: 132-133, v. 2). 

 
Enfim, para Popper (1998: 133, v. 2), “o poder econômico não deve ter a permissão de 

dominar o poder político; se necessário, deve ser combatido e posto sob controle pelo poder 

político.” Aqui, como veremos com mais detalhe na seção seguinte, Popper afasta-se 

exponencialmente do pensamento político de Hayek para quem a livre iniciativa se constitui na 

garantia da produção de riqueza e também das liberdades individuais. 

Todavia, fiel à tradição liberal clássica, Popper percebe que sua defesa do intervencionismo 

estatal no campo econômico com o objetivo de proteger os mais fracos podia provocar uma série de 

objeções dentro do próprio liberalismo. Por isso, reconhece (1998: 137, v. 2) que “o 

intervencionismo é, portanto, extremamente perigoso”, mesmo adotando os métodos graduais de 

mecânica social por ele preconizados. 

Tentando superar essa aporia, Popper (1998: 137, v. 2) argumenta que “a intervenção do 

Estado deve ser limitada ao que for necessário realmente para a proteção da liberdade.” Mesmo 

estabelecendo a primazia da liberdade como fundamento para a intervenção estatal no campo 

econômico, ainda assim, admitiu (1998: 137, v. 2) que sua argumentação podia suscitar novos 

problemas relacionados com a aquisição de novos poderes econômicos pelo Estado, a ponto de 

torná-lo “irresistível.” 
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Na conferência A opinião pública à luz do liberalismo, proferida em 1954, Popper (2006: 

196), ao enumerar os fundamentos do liberalismo, repete o mantra de que um “o Estado é um mal 

necessário”, argumentando que “seus poderes não podem ser multiplicados além da medida 

necessária.” Como solução, sugere (2006: 196) a aplicação de um princípio a que chamou de 

“navalha liberal”, uma analogia declarada à famosa navalha de Ockham, princípio segundo o qual 

“essências metafísicas não devem ser multiplicadas além do necessário.” Popper (2006: 196) coloca 

deliberadamente de lado o homem hobbesiano e seu princípio aterrador homo homini lupus e 

argumenta que, mesmo que os homens fossem anjos guiando-se pelo princípio homo homini angelus, 

ainda assim, haveria homens fortes e fracos. E, claro, nesse mundo de pura bondade angelical, 

argumenta (2006: 196), seria necessária a intervenção do Estado para proteger o direito de todos 

“contra o poder dos fortes”. 

Peter Munz (2013: 2) argumenta, por exemplo, que o uso abusivo de A Sociedade Aberta e 

Seus Inimigos para justificar ataques ao Estado de Bem Estar Social jamais mereceu a oposição 

pública de Popper, ainda que o livro deixe completamente claro que ele via o estado democrático 

como necessário à proteção dos mais fracos. 

O que se pretende ressaltar é que, para Karl Popper, a liberdade política está no âmago da 

sua concepção de Grande Sociedade Aberta, diferindo radicalmente neste aspecto da posição 

esposada por Friedrich Hayek que elaborou o conceito de Grande Ordem Espontânea centrada, 

sobretudo, no estabelecimento de ampla e irrestrita liberdade econômica, mas reservando ao Estado o 

papel de coordenador das expectativas individuais. 

Portanto, no que pertine ao contexto 2, que vai do pós-guerra ao colapso do Welfare State, 

pode-se inferir que a teoria democrática de Popper não repeliu o intervencionismo econômico 

promovido pelos governos sociais democratas europeus, diferentemente do posicionamento 

assumido por Hayek, como se verá a seguir. 

 
 
 
 
2. O LIVRE MERCADO  E A IGNORÂNCIA  RADICAL COMO  FUNDAMENTOS DA 

GRANDE ORDEM ESPONTÂNEA DE HAYEK 

 
 
 
 

Assim como Popper, Friedrich Hayek era austríaco e teve contato com o mesmo ambiente 

político, econômico e cultural existente à época do império austro-húngaro; ele, por exemplo, “era 

primo distante do filósofo Ludwig Wittgenstein.” (Cassady, 2009: 45). Nascido em 1899, Hayek 

lutou como oficial de artilharia na Primeira Guerra Mundial e assistiu não somente à derrota militar 

do seu país, mas também à desintegração do império austro-húngaro, fato histórico de grande 
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repercussão que, como vimos, entristeceu Popper, porquanto acreditava que o antigo regime político 

se deixara impregnar pela atmosfera de liberalismo que varria a Europa antes da eclosão da guerra. 

Nesse mesmo período histórico, Popper (1999: 127) reconheceu que, “depois de ter abandonado o 

marxismo em julho de 1919, apenas me interessava pela política e pela teoria política enquanto 

cidadão e democrata.” 

Inicialmente simpatizante moderado das idéias socialistas, Hayek mudou sua visão de mundo 

quando se tornou aluno de economia de Ludwig von Mises, um intransigente defensor do livre 

mercado e um dos primeiros a apontar a falácia que representaria a instituição de uma 

economia totalmente planificada. 

Em sua obra seminal Democracia, Capitalismo e Socialismo, publicada nos Estados Unidos 

em 1942, Joseph Schumpeter, embora expresse sua convicção pessimista de que o socialismo viria a 

se estabelecer em escala mundial, lembra que, para Ludwig von Mises (Mises apud Schumpeter, 

2013: 213), uma economia totalmente planificada, como a socialista, não teria como realizar 

“cálculos racionais de custos e, portanto, de preços dos fatores de custos e dos mercados que fixam 

os preços.” Assim, para Ludwig von Mises (Mises apud Schumpeter, 2013: 213), somente atores 

que atuam espontaneamente numa economia de livre mercado podem calcular os custos ou insumos 

dos produtos, ao passo que o Estado, agindo como único agente de uma economia totalmente 

planificada, “teria de funcionar de maneira errática, se é que conseguiria funcionar.” 

Sem querer se render à poderosa maré coletivista ou estatizante pregada pelos movimentos 

socialista e fascista, Hayek tenta revitalizar o liberalismo do tipo laissez-faire ao publicar na 

Inglaterra em 1944 O Caminho da Servidão, livro de conteúdo nitidamente político, embora faça 

uma defesa ardorosa do livre mercado como o único sistema capaz de garantir não somente a 

prosperidade econômica, mas também o máximo de liberdades para todos. Sylvia Nassar (2011: 

403) argumenta que “The Road to Serfdom [O Caminho da Servidão] foi a contribuição de 

Hayek ao esforço de guerra dos Aliados. Ele o denominou „um dever que preciso cumprir‟.” 

Assim como Popper o fez na mesma época histórica, Hayek critica igualmente a perigosa 

ascensão do coletivismo, mas por razões diferentes. A idéia central defendida por Hayek é que, se o 

Estado passasse a controlar todos os meios de produção, passaria igualmente a determinar todos os 

fins políticos aos quais todos os homens deveriam se submeter. Na visão hayekiana, seria a 

inauguração de uma espécie de paraíso espartano contemporâneo no qual a autonomia dos 

indivíduos desapareceria em nome de um ideal político totalitário. Sem se importar em remar contra a 

maré coletivista, Hayek expôs claramente os riscos que traria para o fim das liberdades políticas 

individuais: 

A autoridade que dirigisse toda a atividade econômica controlaria não só o aspecto de 

nossa existência que envolve as questões inferiores; controlaria também a alocação 

dos meios escassos e os fins a que seriam destinados. Quem controla toda a 
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atividade econômica também controla os meios que deverão servir a todos os fins; 

decide, assim, quais deles serão satisfeitos e quais não o serão. É este o ponto crucial da 

questão. O controle econômico não é apenas o controle de um setor da vida humana, 

distinto dos homens. É o controle dos meios que contribuirão para a realização de todos 

os nossos fins. (1994: 101). 
 
 

Então, como antídoto para o advento do coletivismo, Hayek contrapropõe as vantagens do 

livre mercado. Contra o argumento de que a concorrência econômica seria “cega”, Hayek sustenta 

que a cegueira é justamente a garantia de que o mercado livre trata a todos de modo igual, sem 

estabelecer qualquer tipo de discriminação entre as pessoas. Ele (1994: 109) argumenta que o 

sucesso ou o fracasso de quem se dispõe a ingressar e a competir no livre mercado depende “antes 

da capacidade e da sorte de cada um – isso é tão importante quanto não sermos capazes de prever, 

na feitura das leis, quem em particular sairá ganhando ou perdendo com a sua aplicação.” 

Na lógica de Hayek, a “cegueira” do livre mercado no tratamento dispensado às pessoas 

promoveria um tipo de justiça que inexiste em uma economia totalmente planificada. De acordo 

com ele (1994: 109), “é a escolha entre um sistema em que a vontade de poucos decida a quem 

caberá isto ou aquilo e outro em que essa parcela dependa, pelo menos em parte, da habilidade e 

iniciativa dos indivíduos (...).” 

Em suma, mesmo reconhecendo que o sistema de livre mercado não conduz à igualdade 

social, Hayek argumenta que ele é preferível ao coletivismo, que leva à servidão de todos aos fins 

políticos de uns poucos que controlam os meios de produção. Esta era, portanto, a posição política 

ardorosamente defendida por Hayek no contexto 1. 

No que pertine ao contexto 2, ainda no corpo de O Caminho da Servidão, Hayek (1994:181) 

critica o trabalhismo inglês acusando-o de ser crescentemente intervencionista na economia, de modo 

a criar “uma política que infalivelmente acabará por destruir a democracia, e que nesse meio tempo 

só poderá trazer benefícios às massas que a apóiam.” Ele sustenta que o excesso de regulamentação 

legal, bem como a criação de monopólios estatais no campo econômico, levariam à destruição da 

liberdade individual. 

Assim, para Hayek (1994: 181), só haveria uma opção entre duas alternativas possíveis: “ou a ordem 

estabelecida pela disciplina impessoal do mercado, ou a ordem comandada pelo arbítrio de alguns 

indivíduos; e aqueles que se empenham em destruir a primeira estão ajudando, consciente ou 

inconscientemente, a destruir a segunda.” 

Em 1960, Hayek publica The Constitution of Liberty (Estranhamente, traduzida no Brasil 

sob o título Os Fundamentos da Liberdade) e dedica a Parte III do livro às discussões sobre o 

Estado Previdenciário, ainda usufruindo de grande prestígio popular naquela época. De novo 

remando contra a tendência então dominante, Hayek (1983: 308) investe contra o Estado 

Previdenciário para acusá-lo de ser o substituto do socialismo que considerava “morto no mundo 
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ocidental.” Com refinamento, Hayek (1983: 311) aponta que, embora o método utilizado pelo 

socialismo radical para implantar seu projeto de justiça social tenha fracassado, ele teria cimentado, 

todavia, um ambiente no qual os “seus fins últimos não perderam sua atração”. 

Ao contrário do socialismo, Hayek pondera que o Estado Previdenciário ou Estado do Bem- 

Estar Social não apresenta propósitos definidos, caracterizando-se, antes, por projetos ambíguos. 

Para Hayek (1983: 311), tais projetos ocultariam, na verdade, o objetivo de aumentar o controle 

governamental sobre os meios de produção privados, de modo a facilitar a redistribuição de renda, 

“que já fora o real objetivo da política mais espetacular de expropriação.” 

Por se tratar de um sistema político de contornos indefinidos e, não raro, contraditórios, o 

advento do Estado do Bem-Estar Social teria tornado a tarefa do defensor da liberdade muito mais 

difícil na perspectiva hayekiana. A razão reside no fato de que alguns fins do Estado Previdenciário 

podem ser realizados sem afetar a liberdade individual; outros podem ser realizados até certo ponto, 

mas a um elevado custo nem sempre perceptível pelas pessoas; e, por fim, outros conduzem 

simplesmente ao fim da liberdade individual. 

Entretanto, quando o Estado Previdenciário abraça um ideal de justiça social, cujo objetivo 

último é redistribuir renda ou bens, estaria aí pavimentado o caminho para regredir ao socialismo na 

perspectiva sombria de Hayek: 

Na medida em que isto significar que os poderes coercitivos do governo serão 

empregados para garantir que determinados indivíduos recebam determinadas coisas, 

exigirá um tipo de discriminação e um tratamento desigual de diferentes indivíduos, o 

que é totalmente incompatível com uma sociedade livre. Esse é o Estado Previdenciário 

que tem por objetivo a „justiça social‟ e que se torna, „basicamente, um redistribuidor de 

renda‟. Tal Estado está fadado a regredir ao socialismo e a seus métodos coercitivos e 

essencialmente arbitrários.” (1983: 315). 
 
 

Cumpre aqui recordar algumas críticas que Hayek dirige à concepção de justiça social. 

Hayek (1985: 81-82, v. II) acusa, por exemplo, “a causa da vacuidade do conceito: a reivindicação 

de „justiça social‟ é dirigida não ao indivíduo, mas à sociedade.” Lamenta (1985: 82-83, v. II) que a 

idéia de “justiça social” tenha galvanizado a imaginação popular de tal modo que a oposição a 

qualquer ação governamental neste sentido “perderá rapidamente a força.” 

Ao contrário do que sucede na Grande Ordem Espontânea na qual o mercado trata a todos 

presumivelmente de modo imparcial e livre, uma ordem social orientada para a realização da justiça 

social só pode ser alcançada, na concepção hayekiana (1985: 104, v. II), à custa da “submissão das 

grandes massas ao comando de uma elite que administra suas atividades.” Para realizar a promessa 

de igualdade material contida na idéia difusa de justiça social, a autoridade acabaria por determinar 

os fins pelos quais todos deveriam viver (Hayek: 1985: 83; 103; 106-107, v. II). 

Hayek (1985: 86, v. II) considera que a concepção de justiça social contemporânea, embora 

detenha um imenso poder atrativo, se constitui em uma autêntica “miragem” que não pode levar a 



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 3131 

outro resultado que não seja o “malogro”, porquanto, em nome de um conceito vazio, a liberdade 

individual resultará destruída. Portanto, para Hayek (1985: 162, v. II), “o conceito de „justiça social‟ foi 

de fato o cavalo de Tróia por cujo intermédio o totalitarismo se introduziu.” 

Claro está que, considerando o contexto 2, Friedrich Hayek não foi o único que se insurgiu 

contra o Estado do Bem-Estar Social, acusando-o de se constituir em uma ameaça concreta às 

liberdades individuais e, portanto, à preservação da democracia. Ayn Rand e Robert Nozick, por 

exemplo, também combateram duramente o Welfare State, apontando-o como agente saqueador da 

riqueza produzida por homens produtivos e inovadores. 

É verdade que em 1974 Hayek foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia, mas, até aí, 

nada indicava que suas idéias seriam convertidas em programas de governo na própria Inglaterra 

que parecia tê-lo ignorado e, assim, alcançariam ampla repercussão planetária. 

John Cassidy conta, por exemplo, que, antes de chegar ao poder em 1979, Margareth 

Thatcher já se deixara impregnar pelas idéias de Hayek. Segundo ele (2009: 53), “durante uma 

visita ao Departamento de Pesquisa do partido (conservador), Thatcher jogou um exemplar de The 

Constitution of Liberty [A Constituição da Liberdade] sobre a mesa e declarou: „É nisto que 

acreditamos‟.” 

Margareth Thatcher ocupou a residência oficial situada em 10 Downing Street pelo período 

de onze anos durante o qual executou um programa de privatização que afetou parcialmente a 

estrutura criada pelo Estado de Bem-Estar Social. Não cabe aqui discutir o legado do governo de 

Thatcher, mas apenas realçar que, depois de ter, por assim dizer, nadado contra a maré do 

coletivismo socialista e, depois, do trabalhismo estatizante quase sozinho, Hayek assistiria, enfim, 

às tentativas de um governo de colocar em prática algumas de suas idéias. Observando 

retrospectivamente a longa trajetória de Hayek, é difícil imaginar que prazer maior do que esse pode 

ter um intelectual que se arriscou à incompreensão e, portanto, ao isolamento, mas que não transigiu 

na defesa de suas convicções. 

Por fim, há uma diferença abissal, nem sempre percebida pelos estudiosos, entre a Grande 

Sociedade Aberta popperiana e a Grande Ordem Espontânea de Hayek. Ambos apresentam uma 

visão epistêmica semelhante quanto ao reconhecimento da incapacidade dos indivíduos de 

apreenderem (e, portanto, compreenderem) o complexo conjunto das interações sociais a que estão 

submetidos. Isoladamente, nenhuma mente humana, por mais brilhante que seja, ou agente político, 

ainda que detenha vastos poderes coercitivos, consegue dar conta de uma tarefa tão complexa e 

abrangente. Em suma, as notórias limitações do conhecimento do indivíduo colocam-no numa 

posição de ignorância diante do todo social. 

Para Hayek, porém, a ignorância dos indivíduos não impede que se forme uma extensa rede 

espontânea de comunicação e cooperação entre todos, de modo a criar a Grande Ordem Espontânea. 
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Com a ampla liberdade que o caracteriza, o livre mercado seria o arquétipo dessa ordem espontânea 

concebida por Hayek. 

 
 
 
 
3. A GRANDE SOCIEDADE ABERTA E A GRANDE ORDEM ESPONTANEA EM FACE 

DA CRISE ECONOMICA E POLÍTICA MUNDIAL 

 
 
 
 

Em 2008, depois de um período prolongado de bonança econômica, os mercados livres ao 

redor do planeta foram afetados pela crise imobiliária e bancária ocorrida nos Estados Unidos. 

Bancos tradicionais – como, por exemplo, o Goldman Sachs - que aparentavam robustez 

ameaçaram quebrar, deixando milhares de correntistas sem receber os seus respectivos ativos ou 

créditos. Temendo a repetição da crise econômica de 1929, que lançou o país na chamada Grande 

Depressão, o governo norte-americano decidiu intervir na economia para salvar algumas poderosas 

organizações bancárias, independentemente do quanto tivessem sido mal geridas por seus 

dirigentes. Esvanecia-se, assim, a certeza na capacidade inexaurível do mercado livre de produzir 

riqueza, oportunidades e o máximo de liberdades para todos. Aqui se configura o que chamaremos 

de contexto 3, que vai do colapso do Welfare State ao tempo presente quando, mais uma vez, o 

mercado livre sofre forte contestação pública com relação à sua real capacidade de produzir riqueza 

e, portanto, de evitar recessões e desemprego, engendrando estabilidade institucional. 

Argumento que, ainda hoje, tanto a Grande Sociedade Aberta popperiana quanto a Grande 

Ordem Espontânea de Hayek oferecem respostas consistentes, embora completamente divergentes, 

para os problemas e desafios emergem do contexto 3. Cumpre analisá-las de modo crítico. 

O fato de que uma crise econômica grave e intensa tenha se instalado no hall de entrada do 

capitalismo mundial certamente não abalaria a crença de Hayek no mercado livre. Embora tenha 

advogado a idéia epistêmica de ignorância radical, ou seja, a idéia segundo a qual nenhum indivíduo 

“poderia alcançar uma perspectiva sinóptica, uma percepção do todo que resulta da interação 

das partes”, Hayek acreditava, no entanto, que, por meio do “estoque cognitivo acumulado em 

regras práticas, instituições e modos de comportamento presentes nas sociedades”, o resultado não 

poderia ser outro senão a evolução gradual rumo à Grande Ordem Espontânea, criadora de 

riqueza material e fiadora da liberdade (Lessa: 2004, 446). Aqui, pode-se vislumbrar a influência do 

pensamento de Adam Smith, com sua idéia de “mão invisível” conduzindo positivamente as 

relações econômicas com proveito para todos, na concepção teórica hayekiana. Assim, como bem 

recorda Angela Ganem (2012: 102-103), “a ordem espontânea de Hayek, como a de Smith, é o 

resultado de ações não intencionais” e “se contrapõe à ordem racional, uma ordem fruto do plano, 
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do desígnio ou da razão.” 

Por último, mas não menos importante, Hayek considerava que o Estado (ou governo), 

assim como os indivíduos, não seria igualmente capaz de dar conta do todo social e sua eventual 

intervenção no domínio econômico conduziria a experiências catastróficas e, como vimos, ao 

caminho inexorável da servidão política. A única intervenção estatal cabível para Hayek seria 

aquela que conduzisse à restauração da Grande Ordem Espontânea, o que levou Oakeshott a 

classificá-la de paradoxo “de uma intervenção anti-intervencionista” (Oakeshott apud Lessa, 2004: 

446). 

Partindo igualmente da idéia de ignorância, Popper chega, no entanto, a resultados bem 

diversos ao que prescreve a concepção teórica delineada por Hayek. Para Popper, o fato de que 

somos todos ignorantes, incapazes de obter um conhecimento ilimitado que nos permita 

compreender a totalidade das interações sociais, não serve de obstáculo insuperável para a 

realização da mudança social. Daí porque Popper propôs o intervencionismo democrático, ou seja, a 

adoção de mecanismos de experimentos sociais graduais que levem à reforma das instituições 

democráticas, causando o menor dano possível às pessoas. 

Na concepção epistêmica social de Popper, os indivíduos, mesmo imersos na ignorância (e, 

portanto, dispondo de um notório estoque de conhecimento limitado) podem (e devem) exercer a 

imaginação crítica com o objetivo de encontrar respostas para os problemas que ora enfrentam no 

mundo social. Segundo Célia Lessa (2004: 449), o racionalismo crítico popperiano “seria entendido 

como um esforço intelectual, um engajamento da imaginação pelo qual o sujeito seria capaz de 

gerar o próprio quadro de referências ou „situações-teste‟ que então se prestariam ao teste de 

coerência.” 

As intervenções estatais propostas por Popper no campo econômico jamais teriam um alcance 

totalizante ou holístico, mas seriam graduais, de modo a identificar erros e eliminá-los. E, claro, 

aqui o objetivo declarado, como já foi aduzido, seria proteger os mais fracos da ação deletéria dos 

mais fortes, sobretudo no campo econômico, salvaguardando a liberdade e as instituições da 

democracia representativa contra as ameaças da tirania e até mesmo do totalitarismo. Tais 

experimentos sociais graduais permitiriam a superação de ignorância humana radical que se 

encontra no cerne do pensamento político hayekiano. 

Feito este breve sumário das distinções mais salientes entre as concepções de Grande 

Sociedade Aberta e de Grande Ordem Espontânea, cumpre projetar como cada uma delas responde à 

crise econômica atual, já descrita acima no contexto 3, no qual o Welfare State foi demolido e a 

crença absoluta na capacidade do mercado de gerar riqueza e liberdade se encontra sob forte 

contestação pública ao redor do mundo. 

Certamente, a concepção de Grande Ordem Espontânea nos indica que, a despeito dos 
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graves efeitos provocados pela atual crise econômica, a única alternativa possível ainda é deixar que o 

mercado permaneça livre para que possa sozinho compatibilizar demanda com poupança e, assim, 

produzir um novo ciclo econômico de prosperidade em um ambiente de ampla liberdade. Assim, a 

solução para os problemas enfrentados pelo mercado está, portanto, no próprio funcionamento do 

mercado, identificado, como vimos, com a própria Grande Ordem Espontânea de Hayek. 

Essa crença absoluta (ou cega) na capacidade do mercado de se auto-regenerar conduz 

curiosamente à mesma crítica que Popper fez ao historicismo marxista e à sua arrogante pretensão 

de ser o portador do fim da história. Assim como Karl Marx acreditava que o proletariado seria o 

condutor da vontade última da história, não teria Hayek incorrido em semelhante engano ao presumir 

que o mercado auto-regulado seria o último estágio da evolução social da humanidade? Angela 

Ganem (2012: 113) identifica, por exemplo, esse traço determinista na defesa que Hayek faz do 

mercado e sustenta que, “em última análise, a mão invisível é o meio e o fim da Great Society: a 

própria inteligibilidade das sociedades complexas.” 

Parece induvidoso que o mercado é capaz de gerar riqueza e assegurar amplas liberdades 

para todos; as recentes experiências históricas apontam claramente neste sentido, do mesmo modo 

que indicaram que economias totalmente planificadas conduzem à servidão política – e, aqui, 

Hayek estava coberto de razão – e ao colapso da atividade produtiva. Mas não parece nem um 

pouco razoável supor que o mercado seja capaz de responder a todos os desafios satisfatoriamente 

como se seus agentes fossem anjos ou, para usar a expressão de Popper, por homo homini angelus. 

É igualmente induvidoso hoje que uma grave e duradoura crise econômica pode solapar a 

confiança popular nas instituições da democracia representativa, abrindo o caminho para o 

surgimento de líderes afinados com movimentos totalitários. A concepção de Sociedade Aberta 

popperiana se propõe fundamentalmente a oferecer mecanismos que protejam as instituições da 

democracia representativa, de modo a reforçar suas salvaguardas contra a tirania. Daí porque, se for 

preciso, não hesita em propor o intervencionismo estatal no campo econômico como meio 

necessário, embora não ideal, para proteger os interesses dos mais fracos contra as ações deletérias 

dos mais fortes. Permitir que os mais fortes atuassem livremente em um ambiente econômico do 

tipo preconizado pelo capitalismo irrestrito – como o classificou Popper ao se referir ao capitalismo 

laissez-faire – levaria certamente à confirmação da famosa sentença de Isaiah Berlin (1981: 25) 

segundo a qual “liberdade para os lobos quase sempre significa a morte para os cordeiros.” 

Assim, Popper propõe um intervencionismo de cunho político no campo econômico porque 

acredita que o que importa é garantir, sobretudo, o funcionamento e a estabilidade das instituições 

da democracia representativa. Na concepção de Grande Sociedade Aberta popperiana, a economia 

se  submete  à  política,  ainda  que  por  razões  de  natureza  essencialmente  negativa,  isto  é,  a 

intervenção deve ocorrer apenas na medida em que impede que os mais fracos sejam subjugados 
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pelos interesses econômicos dos mais fortes, mas sem, é claro, ter a pretensão de fixar os fins que 

devem ser perseguidos pelo todo social. Essa intervenção de natureza essencialmente negativa 

relaciona-se, por exemplo, com o chamado utilitarismo negativo de Popper (1998: 256. v. 2) 

segundo o qual um dos objetivos das políticas públicas inclui perseguir a adoção da fórmula “dor ao 

mínimo” em lugar da antiga fórmula utilitarista que pregava “felicidade para o maior número de 

pessoas” ou, em síntese, “felicidade ao máximo”. Afinal, para Popper (1998: 256, v. 2), o que 

importa é “o reconhecimento de que toda a premência moral tem sua base na premência do 

sofrimento ou da dor.” 

A primazia da política sobre a economia faz de Popper um teórico político por excelência e, 

além disso, sua concepção de Grande Sociedade Aberta apresenta dimensões que podem ser 

incorporadas até mesmo pelo modelo político social-democrata, como já foi acima aduzido. De 

qualquer sorte, as intervenções teriam efeito limitado e seriam feitas de forma gradual, de modo a 

causar o menor dano possível às pessoas, bem como permitiriam, mediante o exercício do 

racionalismo crítico e imaginativo, que os agentes aprendam com os resultados dos experimentos 

sociais. 

Por seu turno, a concepção de Grande Ordem Espontânea de Hayek recusa qualquer forma 

de intervenção no campo econômico, uma vez que, conforme ressalta Angela Ganem (2012: 113), 

“reedita o mito da mão invisível (de Adam Smith) no processo de evolução cultural.” Nessa 

perspectiva, o mercado resultaria da própria interação entre as pessoas que, embora jungidas a um 

estado de ignorância radical, construiriam, ainda assim, regras, hábitos e instituições de forma 

absolutamente espontânea (e, portanto, livre). 

Portanto, em face do contexto 3, podemos inferir que a solução de Hayek certamente 

consistiria em apostar que o mercado sozinho pudesse reencontrar o caminho de um novo ciclo de 

prosperidade econômica, descartando qualquer intervenção estatal como essencialmente 

contraproducente, ao passo que os remédios propostos por Popper sugerem exatamente o contrário, 

uma vez que sua Grande Sociedade Aberta admite a mecânica social gradual como mecanismo 

necessário à preservação da democracia representativa. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 

 
 

O presente artigo teve por escopo analisar criticamente como as concepções de Grande 

Sociedade Aberta de Karl Popper e Grande Ordem Espontânea de Friedrich von Hayek concebem 

as instituições políticas, realçando os pontos comuns entre ambas, mas, sobretudo, os seus aspectos 

divergentes. 

Dividido em três seções, o artigo analisa as concepções teóricas de ambos tendo como 
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pano de fundo três estágios temporais: o contexto 1 (que vai do período anterior à II Grande Guerra, 

no qual floresceram os movimentos totalitários, ao período do pós-guerra com a conseqüente 

ascensão do Estado Previdenciário); o contexto 2 (que começa com o advento do Welfare State e 

termina com o seu colapso, tendo como marco o governo de Margareth Thatcher); e, por fim, o 

contexto 3 (que vai do thatcherismo aos dias de hoje). 

As distinções revistas aqui entre as concepções de Grande Sociedade Aberta e Grande 

Ordem Espontânea permitem vislumbrar algumas divisões existentes no campo do próprio 

liberalismo político, sobretudo em um momento como o atual em que a crença na capacidade do 

mercado em engendrar riqueza econômica e estabilidade foi afetada com a crise econômica de 

2008, cujos efeitos danosos são experimentados ainda hoje. 

Embora as proposições de Popper pareçam mais adequadas ao enfrentamento da crise 

econômica e política atual, sobretudo por considerar que o mercado, como qualquer outra instância 

de poder, precisa ser de algum modo regulado, não se pode, a priori, asseverar que os pressupostos 

da Grande Ordem Espontânea de Hayek estejam superados. Afinal, talvez mais do que qualquer 

outra doutrina política, o liberalismo sabe que a história não caminha em um único sentido e que 

qualquer predição sobre o resultado desse clash of ideas é tão incerto quanto o futuro. 
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RESUMO 
 

 
 
O artigo tem por objetivo verificar se o Novo Constitucionalismo significa a refundação do Estado 

na Bolívia. O trabalho é desenvolvido a partir do conceito de constitucionalismo. O 

constitucionalismo pressupõe a mudança na estrutura do Estado em função de alteração nos seus 

indicadores conceituais. Estes indicadores conceituais abrangem movimentos constitucionais – 

políticos, sociais e culturais (acepção histórico-descritiva), bem como limites e concessão de direitos 

(acepção teórico-normativa de política). Tais indicadores são destacados em diferentes 

formatações de Estado, principalmente, no Estado Constitucional para averiguação de suas 

mudanças paradigmáticas. A teoria do Novo Constitucionalismo sugere a refundação do Estado, 

tendo em vista modificações quanto aos limites do Estado e a positivação de direitos através de uma 

Constituição. Como o escopo do trabalho é analisar o Novo Constitucionalismo na Bolívia, importa 

um estudo de caso baseado no texto constitucional, comparando a Constituição de 2009 co m a 

anterior, a Constituição de 1967. A comparação contrasta os dois textos constitucionais em função 

dos indicadores conceituais do constitucionalismo, principalmente quanto à positivação 

constitucional dos anseios sociais propagados pelos movimentos políticos e constitucionais. Esta 

análise permite inferir que a Constituição de 2009 altera aspectos significativos do Estado 

boliviano, o que permite afirmar que o Estado é refundado pelo Novo Constitucionalismo a partir 

do conceito de constitucionalismo. 
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 Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa do autor, em desenvolvimento, para dissertação de mestrado. Parte do 

trabalho em tela e sua ideia essencial foram apresentadas no Seminário de Estudos Latino-Americanos: Interpretando os 

Andes: novos paradigmas para o século XXI, realizado entre os dias 26 e 27 de junho de 2013, na sede provisória da 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
2 Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás. Bolsista da FAPEG-GO. Especialista em Direito 

Constitucional pela Universidade Federal de Goiás. Pós-graduado em Direito Administrativo e Processo Administrativo 

pela Universidade Cândido Mendes. Licenciado em História pela Universidade Estadual de Goiás. Bacharel em Direito 

pela Universidade Federal de Goiás. 
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Introdução 
 
 

A história do constitucionalismo latino-americano reflete a agitação política da região em 

que a alternância de textos constitucionais traduz as conturbações sociais e alterações na estrutura 

do poder, bem como a relação deste com a sociedade. Nesse sentido, o Estado na América Latina é 

formado de modo a compor essas tensões políticas e sociais, conformando realidades duais. Assim, 

as modificações constitucionais perfazem um arranjo político que merece reflexões quanto ao seu 

significado e extensão. 

 
Em meio a esse dinamismo político e social, o constitucionalismo latino-americano constitui 

uma constante tentativa de assentar a diferença através da unidade construída sob um documento 

normativo. Mas, como as desigualdades não são sempre captadas pela constituição, esta sofre 

emendas, reformas ou, simplesmente, é substituída por uma nova constituição. 

 
A Bolívia corrobora com esse contexto de forma acentuada, sendo um dos países mais 

desiguais do continente, tendo em vista a realidade social e econômica do país que apresenta índices 

alarmantes de pobreza3, e, ao mesmo tempo, o país apresenta uma história constitucional bastante 

conturbada. Desde a proclamação da República no século XIX e sua primeira Constituição datada 

de 1826 (resultado da assembleia constituinte de 1825) até a de 1967, foram 18 textos 

constitucionais. Durante este período, a Convenção de 1921 e o Referendo de 1931 funcionaram, 

institucionalmente, como constituições, por isso são contabilizadas como tais. A Constituição de 

1967 foi ainda reformada em 1994 e 2004. Apesar de a Bolívia ter um número expressivo de 

constituições ao longo de sua história política, a essência delas reflete um ideal liberal, o que na 

prática não importa em mudanças estruturais na sociedade. Nesse sentido, as substituições 

constitucionais são associadas a formas jurídicas de legitimação do poder político (CAMARGO, 

2006). 

A Constituição de 2009 contraria, textualmente, a perspectiva liberal presente na história 

constitucional boliviana e abarca dispositivos normativos que possibilitam, institucionalmente, 

modificações na estrutura da Bolívia, sendo resultado de movimentos sociais, inserindo o fenômeno 

político dentro do contexto do Novo Constitucionalismo. O Novo Constitucionalismo tem sido 

identificado como uma construção latino-americana e que, teoricamente, implique em reações aos 

resquícios coloniais europeus. A Bolívia representa um caso típico (GERRING; SEAWRIGHT, 

2008, p. 299-300) do Novo Constitucionalismo, o que torna o estudo de caso importante para a 

compreensão da relação entre os movimentos sociais em países latino-americanos e as instituições 

                                                           
3
 Segundo dados do Banco Mundial, a pobreza afeta 45% da população boliviana no ano de 2011 (dados disponíveis em 

15/08/2013 no endereço virtual: http://www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview). 

http://www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview
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políticas, e permite inferir até que ponto uma nova constituição pode refundar o Estado. É o Novo 

Constitucionalismo na Bolívia, portanto, o objeto deste artigo. 

 
O objetivo aqui é analisar o Novo Constitucionalismo na Bolívia tendo em vista a teoria 

política da Constituição em que o conceito de constitucionalismo remete a limitação do poder 

político modificando o paradigma do Estado, o que enseja uma nova significação política do 

mesmo. Neste trabalho, o foco é comparar o texto da Constituição de 2009 da Bolívia com o da 

Constituição anterior, de 1967, para averiguar a extensão das mudanças normativas em termos de 

dispositivos constitucionais, o que indica a possibilidade de reestruturação política do Estado em 

função de uma Constituição, atendendo a perspectiva conceitual de constitucionalismo dentro da 

teoria política constitucional através de instituições políticas. 

 
Na primeira parte do texto é apresentado o conceito de constitucionalismo e sua 

operacionalização, tanto em perspectiva histórica quanto teórico-normativa. O constitucionalismo é 

identificado a partir de elementos de análise os quais são considerados no artigo para fins de 

verificar se o fenômeno do Novo Constitucionalismo se ajusta na definição do conceito 

operacionalizado. 

 
A seguir, é exposto o Novo Constitucionalismo enquanto teoria política e constitucional. A 

teoria do Novo Constitucionalismo abordada pela pesquisa é otimista quanto aos novos rumos da 

América Latina em função de tal fenômeno. Ademais, a teoria em questão ressalta ser o Novo 

Constitucionalismo um novo paradigma do Estado na América Latina. Procuramos confrontar a 

teoria com o conceito de constitucionalismo para verificar se há possibilidade de refundar o Estado a 

partir do novo modelo constitucional. 

 
A terceira parte consiste em uma análise comparativa em que a Constituição da Bolívia de 

2009 é confrontada à Constituição da Bolívia de 1967. Tal cotejo se baseia em textos 

constitucionais, considerado os movimentos políticos e sociais que influenciam sua elaboração até a 

previsão de direitos aos indivíduos e limites ao Estado. A Constituição é produto, portanto, de um 

movimento constitucional amplo, e, no caso da Bolívia, movimentos, sobretudo, indígenas e 

campesinos, sendo que, o reconhecimento de direitos a partir destes movimentos pela Constituição 

permite inferir que houve mudanças estruturais, o que possibilita a refundação do Estado a partir do 

constitucionalismo. 

Por fim,  são apresentadas as considerações finais e a bibliografia utilizada no presente artigo. 
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1. O conceito de constitucionalismo 
 
 

O constitucionalismo tem como característica essencial a limitação ao poder político 

(BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 1998, p. 255). Este poder político na Idade Moderna é 

representado pelo Estado Absolutista cujo poder do monarca se confunde com o do Estado e se 

manifesta sem limites. Justamente por não ter limites (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 1998 

p. 1), o Estado Absolutista é a referência do constitucionalismo moderno. 

Entre o final do século XVII e meados do século XVIII, movimentos políticos, sociais e 

culturais de cunho liberal questionaram no plano político, filosófico e jurídico o poder absolutista 

do Estado. Estas ações refletem o aspecto histórico-descritivo do constitucionalismo moderno 

(CANOTILHO, 2003, p. 52). Neste ponto, vale destacar que não basta a simples confecção de uma 

Constituição para que se modifique um paradigma de Estado. A Constituição deve ser produto de 

uma confluência de fatores reais de poder (LASSALLE, 1985) identificados pelos movimentos 

constitucionais (políticos, sociais e culturais). 

Os movimentos constitucionais permeados de ideologia liberal (BINENBOJM, 2001, p. 15- 

16) buscavam limitar o poder político do Estado, ao mesmo tempo em que concediam direitos aos 

indivíduos. Tais atributos do constitucionalismo evidenciam o constitucionalismo moderno em sua 

acepção teórico-normativa de política (CANOTILHO, 2003, p. 51). 

O conceito de constitucionalismo de Canotilho (2003) conjuga, portanto, movimentos 

políticos, sociais e culturais (fatores reais de poder; acepção histórico-normativa) com limitação ao 

poder político e concessão de direitos (acepção teórico-normativa) e é o modelo adotado neste 

artigo. 

À medida que as ideias liberais são disseminadas na Europa, principalmente com a 

Revolução Francesa de 17894, o Estado Absolutista passa a ser o alvo do liberalismo político e seu 

ideal de Estado mínimo em relação ao indivíduo (STRECK; MORAIS, 2003, p. 56). 

A superação do Estado Absolutista pelo Estado Liberal é consagrada pela Constituição 

(BONAVIDES, 2004, p. 113), portanto, forma-se um Estado Constitucional. Aliás, os movimentos 

constitucionalistas apregoavam que todos os Estados deveriam possuir constituições, as quais 

funcionariam como instrumentos assecuratórios dos direitos e garantias fundamentais (BULLOS, 

2007, p. 08), o que amplia a importância de o Estado ser Constitucional. 

Em termos históricos, é possível conceber mudanças paradigmáticas no Estado a partir do 

conceito de constitucionalismo. A passagem do Estado Absolutista para o Estado Liberal acima 

abordado é exemplo evidente: movimentos constitucionais liberais (fatores reais de poder) que 

inauguram uma nova Constituição de Estado cujo conteúdo delimita o poder político deste e confere 

direitos individuais. 

                                                           
4
 Eric Hobsbawn destaca que a “ideologia do mundo moderno (...) foi obra da Revolução Francesa” (1977, p. 84). 
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O Estado Constitucional atende a um padrão de acordo com o movimento constitucional que o 

precede. Dessa forma, o Estado Liberal se forma a partir de movimentos constitucionais liberais. 

Todavia, quando o modelo não corresponde mais a realidade e se torna insuficiente diante da 

mesma, o paradigma pode ser substituído (KÜNH, 1998). O modelo conceitual proposto no artigo 

permite analisar mudanças paradigmáticas dentro da perspectiva de um Estado Constitucional. 

 
No decorrer do século XIX e meados do século XX, o Estado Liberal passou a ser objeto de 

movimentos pela ampliação de direitos sociais e pela intervenção do Estado em prol destes direitos, 

tendo em vista que a liberdade individual “conduzia, com efeito, a graves e irreprimíveis situações 

de arbítrio” (BONAVIDES, 2011, p. 59). 

 
Conforme visto, a limitação do poder do Estado através da Constituição foi uma imposição 

da classe dominante que chegava ao poder: a burguesia. O paradigma liberal impunha alto limite à 

atuação do Estado, o que na prática significava abstenção estatal. Movimentos constitucionais de 

cunho social passaram a reivindicar a atuação do Estado, o que redefine seu papel, e também 

passaram a reivindicar direitos mais amplos, em especial no que tange às relações de trabalho 

(MOTTA, 2007, p. 49). 

 
O Estado Social é uma resposta ao Estado Liberal e também se manifesta em constituições. 

São exemplos clássicos a Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. 

Também a Revolução Russa de 1917 e a subsequente Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e 

Explorado de 1918 evidenciam preocupações com as injustiças advindas da perspectiva liberal de 

Estado. 

 
Esta proposta de Estado é definida, em geral, por uma Constituição, assim, o conceito do 

constitucionalismo moderno pode ser utilizado para explicar este fenômeno político. O Estado 

Social, formado a partir de movimentos constitucionalistas de cunho social, é protagonista das 

ações. Não há mais abstenção de agir (alta limitação ao poder político). Pelo contrário, a 

Constituição deste Estado exige a atuação do mesmo (CLÈVE, 1993, p. 49), permitindo inferir que 

existe mudança na estrutura do Estado, o que significa um Estado diferente do anterior, ou seja, o 

Estado Liberal não se confunde com o Estado Social. Na prática, consiste, portanto, em um Estado 

refundado pela Constituição. Em suma, a partir de movimentos políticos e constitucionais de feição 

social forma-se um Estado Social. 

 
O conceito de constitucionalismo adotado no artigo permite averiguar se há mudanças 

estruturais no Estado Constitucional. Da análise dessas variações, podemos classificar o paradigma 
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do Estado e analisar se as alterações consistem em uma refundação do mesmo. 

 
 
 

2. A teoria do Novo Constitucionalismo 
 
 

A formação do Estado na América Latina é um fenômeno complexo. A própria composição 

política em função do Estado afirma o modelo eurocêntrico de modernidade na América Latina 

(KAPLAN, 1974, p.111-116). Mas, essa implantação do Estado continuou a promover uma 

sociedade colonial (QUIJANO, 2005) em que o “encobrimento do outro” (DUSSEL, 1993, p. 58- 

59) permanece nas constituições dos Estados à medida que o direito é posto de forma linear e 

unilateral (GRAU, 2008, p. 63) privilegiando apenas uma parcela da sociedade na América Latina. 

Isto é problemático tendo em vista que a sociedade latino-americana como um todo é bastante 

diversificada e multicultural. 

 
Nesse contexto, novas constituições têm sido elaboradas na parte sul da América Latina, e 

que inovam quanto aos dispositivos constitucionais presentes no teor do documento. O fenômeno 

constitucional tem sido denominado Novo Constitucionalismo, e as abordagens teóricas têm sido no 

sentido de indicar instituições políticas precursoras da refundação do Estado. 

 
No escopo da pesquisa em tela, é importante verificar se o Novo Constitucionalismo pode 

ser enquadrado no conceito de constitucionalismo. O fenômeno deve, para tanto, comportar os 

atributos do conceito de constitucionalismo, ou seja, deve compreender movimento constitucional 

que resulte em Constituição contendo mudanças quanto a direitos e limites ao Estado. Caso o Novo 

Constitucionalismo atenda tais requisitos, é possível inferir mudanças no paradigma do Estado, e, 

assim, podemos falar em refundação do mesmo. 

 
Os movimentos sociais e políticos na América Latina são, historicamente, relevantes para a 

construção da democracia na região (ALBUQUERQUE, 2004). O Novo Constitucionalismo é 

resultado de movimentos políticos e sociais pela participação no debate público e, obviamente, 

participação na elaboração dos textos constitucionais em Assembleias Constituintes. 

Esses movimentos sociais buscam mais do que a simples positivação de direitos em uma 

carta constitucional. A luta é no sentido de reconhecimento de direitos e efetivação dos mesmos. 

Assim, dos movimentos políticos e sociais influentes nas constituintes, nasce uma sistemática 

jurídica diferente do paradigma liberal ou do paradigma social. Essa composição de direitos contém 

características gerais: direito à democracia mais participativa (principalmente no debate 

constitucional e sua ratificação, muitas vezes por referendo); direitos bem identificados e delineados 

(evita a generalização excludente de sociedades debilitadas histórica e socialmente); medidas de 
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efetivação dos direitos e proteção aos mesmos (acesso ao poder Judiciário majorado); propriedade 

privada condicionada (importância do meio ambiente e função social); e, extensa carta constitucional 

prevendo, sobretudo, direitos constitucionais (VICIANO PASTOR; MATÍNEZ DALMAU, 2010). 

 
O reconhecimento de direitos constitucionais faz com que os limites do Estado também 

sejam modificados, e, de forma genérica, podem ser destacados os seguintes: supremacia da 

Constituição (fonte primeira de legitimidade nas ações do Estado); maior rigidez no processo de 

reformas constitucionais; reconhecimento de identidades nacionais (não uma única nacionalidade); 

reestruturação jurisdicional no controle de constitucionalidade concentrado (claro que aliado ao 

controle difuso, todavia, o controle concentrado tem supremacia); deveres constitucionais mais 

amplos (nesse caso, o Estado é importante no cumprimento desses deveres); controle democrático 

dos poderes de Estado; novo papel do Estado na economia (superação da classificação rígida do 

Estado em liberal ou social); e, integração regional (VICIANO PASTOR; MATÍNEZ DALMAU, 

2010). 

 
O Novo Constitucionalismo na parte sul da América Latina como um todo é precedido de 

movimentos constitucionais amplos na luta por direitos plurais (não apenas individuais ou sociais), o 

que redefine os contornos políticos de atuação estatal e seus limites. As inovações sugerem, 

portanto, mudança na perspectiva do Estado. 

 
Comparado ao Estado Liberal, o Novo Constitucionalismo propõe limites menores ao poder 

político. O Estado Liberal consiste na abstenção do Estado, o que não coincide com o Estado no 

Novo Constitucionalismo. A sistemática de direitos também é diferente. Os direitos previstos nas 

Constituições no Novo Constitucionalismo perdem características universais, absolutas, formais e 

genéricas (o que consiste em direitos postos de forma unilateral e linear), e se tornam específicos, 

explicativos, direcionados e plurais. 

 
Se comparado ao Estado Social, as diferenças, embora mais sutis, também aparecem. O 

Novo Constitucionalismo propõe um Estado atuante, a exemplo do Estado Social, todavia, mais 

atrelado ao próprio texto da Constituição. No caso, a atuação é uma imposição constitucional ao 

Estado, ele deve agir, mas, fundamentado em previsões constitucionais. O Estado Social muitas 

vezes impunha atuação do Estado à revelia constitucional, mediante decretos-leis e outros atos 

normativos, o que torna o limite ao poder político baixo. No Novo Constitucionalismo, há muita 

atuação do Estado, mas, à medida que esta atuação encontra guarida na Constituição e não em um 

ato normativo editado à revelia constitucional, consideramos que o limite ao poder político é mais 

alto do que no Estado Social e mais baixo do que no Estado Liberal. Claro que, na prática, esta 

atuação pode variar em cada Estado e importar em atuação alta, todavia, utilizando o parâmetro 
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conceitual constitucional, e o texto da Constituição em si, a comparação entre Estado Social e 

Estado no Novo Constitucionalismo, traz diferenças no limite do poder político, conforme 

elucidado. Com relação à concessão de direitos, este item é muito mais amplo no Novo 

Constitucionalismo do que no Estado Social. O Novo Constitucionalismo amplia significativamente 

os direitos das pessoas e as garantias processuais para consecução dos mesmos. Esta concessão de 

direitos majorada é o diferencial maior do Novo Constitucionalismo, e reflete justamente, pelo 

menos em termos constitucionais, o êxito dos movimentos políticos, sociais e culturais que 

precedem a Constituição. 

 
É claro que o fenômeno do Novo Constitucionalismo enquanto fenômeno social é um 

processo em construção dotado de variáveis que podem influenciar no modelo teórico, sendo 

diferente, em especial, em cada Estado em que o processo é identificado. Wolkmer (2010) aponta a 

evolução histórica das instituições do Novo Constitucionalismo em constituições de Estados na 

América Latina. Para Wolkmer, o Novo Constitucionalismo pode ser compreendido em três fases: a 

primeira nas Constituições do Brasil (1988) e da Colômbia (1991); a segunda na Constituição da 

Venezuela (1999); e, a terceira nas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). O objeto 

de nossa análise é justamente a Constituição da Bolívia de 2009. Nosso objetivo é analisar tal 

Constituição e suas instituições políticas tendo em vista responder à seguinte questão: a 

Constituição da Bolívia de 2009 refunda o Estado? Para tal análise, é necessária a comparação entre a 

Constituição da Bolívia de 2009 com a Constituição de 1967. 

 

 
 
 
 

3. O Novo Constitucionalismo na Bolívia: comparação entre a Constituição de 2009 e a 

Constituição de 1967 

 
O artigo tem por objetivo responder se a Constituição da Bolívia de 2009 refunda o Estado 

naquele país. Neste ponto, importa fazer uma análise do constitucionalismo boliviano. Isto é 

necessário porque, muito embora existam traços em comum nos países latino-americanos quanto 

aoconstitucionalismo (NEGRETTO, 2009), cada país tem sua própria história constitucional, o 

que evidencia seu próprio constitucionalismo (CANOTILHO, 2003, p. 51). 

 
A história do constitucionalismo boliviano é marcada por diversas substituições de 

constituições. Todavia, um traço comum desde a primeira Constituição da Bolívia de 1825 até a 

Constituição de 1967 está presente: o liberalismo. Isto fica evidente no inciso II do artigo 1 da 

Constituição de 1967 em que tal dispositivo afirma a liberdade, a igualdade e a justiça como valores 

superiores, o que significa a ratificação do Estado Liberal desde 1825. 
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Muito embora as etnias indígenas constituíssem maioria populacional no país, a formação do 

Estado boliviano obedeceu a lógica de colonialidade do poder (QUIJANO, 2005), em que o Estado é 

formatado de forma a excluir parte da sociedade. A partir de 1952, mediante movimentos sociais, 

povos indígenas bolivianos começaram a conquistar direitos. Desde então, os movimentos 

indígenas e camponeses de caráter social, político e cultural se solidificam na luta por 

reconhecimento e garantias jurídicas. Esta luta, em grande medida, é para que o Estado reconheça 

sujeitos de direitos, o que implica, necessariamente, a redefinição dos limites estatais em relação a 

populações reconhecidas. 

 
Em termos políticos, a atuação de movimentos indígenas e campesinos é fundamental para a 

elaboração da Constituição de 2009, com participação ativa no projeto da mesma (SCHAVELZON, 

2012, p. 94), inclusive para a solidificação do conceito de “povo boliviano” que é plurinacional 

(TEIXEIRA, 2009) e a positivação deste povo na própria Constituição. A construção do acordo 

político de outubro de 2008 cujo desfecho é a convocatória do referendo de aprovação da 

Constituição (SCHAVELZON, 2012, p. 439) é motivado pelos movimentos políticos e sociais. 

Assim, este fator real de poder para que se modifique uma Constituição de Estado está presente, 

logo, um dos indicadores conceituais do constitucionalismo referente à sua acepção descritiva está 

satisfeito. 

 
Podemos afirmar que a Constituição da Bolívia de 2009, dentre outros fatores de influência, 

teve em movimentos constitucionais um de seus motivos principais. Então, A Constituição da 

Bolívia de 2009 traz dispositivos constitucionais inéditos na história do constitucionalismo 

boliviano. O artigo 1 da Constituição define a Bolívia como Estado Plurinacional Comunitário, o 

que implica reconhecer a existência de várias nações dentro de um mesmo Estado. Quijano (2005) 

critica o Estado Nacional na América Latina neste ponto. Para este autor, não há Estado-Nação 

nesta região por não existir uma única nação em um determinado país. A Bolívia reconhece sua 

própria realidade ao positivar na Constituição tal fato. Ademais, no artigo 2º declara a existência 

pré-colonial  das  nações  indígenas  em  seu  território,  o  que  garante  às  mesmas,  autonomia, 

autogoverno, cultura, reconhecimento de instituições e consolidação de territórios. Ao mesmo 

tempo em que o Estado passa a garantir tais institutos, o limite do seu poder político sobre a 

extensão territorial também é redefinido. 

 
A questão religiosa na Constituição de 1967 era problemática. O Estado se declarava católico 

apostólico romano no artigo 3. A adoção de uma religião pelo Estado (por mais que fosse, pelo 

mesmo artigo, garantido o exercício público de outros cultos), evidencia a colonialidade do poder 

(QUIJANO, 2005) com a predominância do direito do colonizador sobre o do colonizado. A 
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Constituição de 2009, por outro lado, declara o Estado independente da religião, o que amplia a 

legitimidade de outras religiões, e não apenas aquela imposta pelo colonizador, a saber, católica 

apostólica romana. 

 
O reconhecimento dos idiomas indígenas como oficiais assim como o castelhano afirma a 

extensão da plurinacionalidade do Estado. O artigo 5, I da Constituição de 2009 reconhece vários 

idiomas como oficiais no Estado da Bolívia. A menção a tal possibilidade na Constituição de 1967 

era reduzida ao item 10 do artigo 116 cujo teor atribuía responsabilidade ao Poder Judiciário de 

traduzir atos judiciais quando a língua materna do indivíduo não fosse o castelhano, atendendo ao 

direito de defesa. Na prática, com a Constituição de 2009, o acesso às questões de Estado é 

majorado, tendo em vista que a língua não pode ser fator de limitação às pessoas quanto à coisa 

pública. 

 
O artigo 7 da Constituição de 2009 modifica o entendimento tradicional boliviano acerca da 

soberania. Enquanto o exercício desta na Constituição de 1967 é de forma delegada, na Constituição 

de 2009 seu exercício é direto e delegado. Exemplo disto foi a própria aprovação da Constituição 

vigente por referendo popular, ou seja, exercício direto da soberania popular. 

 
Em relação aos valores e fins do Estado, a Constituição de 2009 reconhece em seu texto 

perspectivas axiológicas indígenas (viver bem, não ser mentiroso, não ser ladrão). Os artigos 8, 9 e 

10 reconhecem valores e fins de um Estado pacífico e pautado em valores indígenas, dentre outros, 

afirmando mais uma vez, a ideia de Estado Plurinacional. No mesmo diapasão, ao dispor sobre 

sistema de governo, a Constituição da Bolívia de 2009 prevê o exercício da democracia de forma 

comunitária, que é justamente uma maneira de garantir autogoverno aos índios (item 3 do artigo 

11). Isto é inédito no que tange à democracia boliviana, reduzida à representatividade na 

Constituição de 1967. Esta dilatação no exercício da democracia corrobora com o novo 

entendimento sobre a soberania conforme exposto acima. 

Com relação ao funcionamento dos poderes de Estado, a Constituição de 1967 optava pela 

divisão tradicional em Executivo, Legislativo e Judiciário. Já, a Constituição de 2009 afirma o 

poder do Estado através dos órgãos Executivo, Legislativo, Judiciário e Eleitoral (artigo 12, I). Isto 

porque o exercício da soberania popular é redimensionado nesta última Constituição em função do 

exercício da democracia, o qual, além de representativo, pode também ser direto e participativo e, 

ainda, comunitário. Daí o estabelecimento de um órgão Eleitoral de poder estatal 

(constitucionalizado entre os artigos 205 e 208). 

 
Do artigo 13 ao artigo 107 (e isto incluem incisos) da Constituição de 2009, são arrolados 

direitos fundamentais e garantias, que podem ser resumidos nos seguintes: disposições gerais destes 
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direitos fundamentais e garantias (artigos 13 e 14); direitos fundamentais (artigos 15, 16, 17, 18,19 

e 20); direitos civis (artigos 21, 22, 23, 24 e 25); direitos políticos (artigos 26, 27, 28 e 29); direitos 

das nações e povos indígenas originários-campesinos (artigos 30, 31 e 32); direito ao meio ambiente 

(artigos 33 e 34); direitos à saúde e à seguridade social (artigos 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

e 45); direito ao trabalho e ao emprego (artigos 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55); direito à 
 

propriedade (artigos 56 e 57); direitos da infância, adolescência e juventude (artigos 58, 59, 60 e 
 

61); direitos das famílias (artigos 62, 63, 64, 65 e 66); direitos das pessoas maiores adultas (artigos 
 

67, 68 e 69); direitos das pessoas com incapacidade (artigos 70, 71 e 72); direitos das pessoas 

privadas de liberdade (artigos 73 e 74); direitos dos consumidores (artigos 75 e 76); direitos à 

educação (artigos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97); 

direitos às culturas (artigos 98, 99, 100, 101 e 102); direito à ciência, tecnologia e investigação 

(artigo 103); direitos ao deporto e recreação (artigos 104 e 105); direitos à comunicação social 

(artigos 106 e 107). O artigo 108 da Constituição de 2009 arrola deveres dos bolivianos e das 

bolivianas. 

 
Apenas a título de direitos fundamentais, é possível contabilizar 92 artigos – do artigo 15 ao 

artigo107 (desconsiderados aqui, os incisos e itens de cada artigo) na Constituição de 2009. Em 

contrapartida, a Constituição de 1967 contabiliza apenas os artigos 5, 6 e 7 de direitos 

fundamentais. A Constituição de 1967 é típica de um Estado Liberal, portanto, a previsão de 

direitos fundamentais é reduzida. 

 
A ampliação do rol de direitos fundamentais é evidente se comparadas a Constituição de 

1967 e a Constituição de 2009. Esta evidência passa a caracterizar o indicador do conceito de 

constitucionalismo adotado pelo trabalho: concessão de direitos. No caso, os direitos da 

Constituição de 2009, além de serem extensos, são garantidos por diversos dispositivos 

constitucionais: garantias jurisdicionais (artigos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 

119, 120, 121, 122, 123 e 124); ações de defesa – ação de liberdade (artigos 125, 126 e 127), ação 

de amparo constitucional (artigos 128 e 129), ação de proteção de privacidade (artigos 130 e 131), 

ação de inconstitucionalidade (artigos 132 e 133), ação de cumprimento (artigo 134), e ação popular 

(artigos 135 e 136). 

 
Nesse caso, é possível contabilizar 28 artigos na Constituição da Bolívia de 2009 garantindo 

os direitos, contra 27 artigos na Constituição de 1967. Embora o número absoluto de artigos seja 

próximo, a Constituição de 2009 traz em cada um de seus 28 artigos, vários incisos que 

correspondem aos tipos de ações garantidoras de direitos fundamentais. O mesmo não acontece na 

Constituição de 1967. 
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Importa ressaltar que não apenas há uma extensão de direitos na Constituição de 2009, como a 

natureza destes direitos é ampliada e majorada. A Constituição de 1967, como dito anteriormente, 

apenas declara direitos tradicionalmente liberais. A Constituição de 2009 contempla não só direitos 

individuais, mas também, reconhece direitos plurais, coletivos, difusos e sociais, de forma ampla, 

bem como direitos humanos. Mas, mesmo direitos individuais estão em uma perspectiva plural e 

social. Exemplo disto é o direito à propriedade condicionada à função social (inciso I do artigo 56). 

 
Aqui, importa ressaltar que esta nova configuração de concessão de direitos baseada, 

sobretudo, no reconhecimento dos mesmos, atende ao indicador conceitual do constitucionalismo 

quanto à “concessão de direitos” adotado no artigo, que compõe a acepção teórico-normativa de 

política. 

 
No que diz respeito à atuação do Estado, a jurisdição é ampliada de forma a abarcar questões 

importantes, de forma específica as quais refletem a realidade da Bolívia. Assim, foram criadas a 

jurisdição agroambiental (artigos 186, 187, 188 e 189 da Constituição de 2009) e a jurisdição 

indígena originário-campesina (artigos 190, 191 e 192 da Constituição de 2009) – afirmação da 

autonomia dos povos indígenas. Nesse viés, o Tribunal Constitucional Plurinacional também está 

nesta perspectiva à medida que o artigo 197 da Constituição de 2009 garante representatividade no 

mesmo do sistema indígena originário-campesino. Os artigos 289 a 296 dispõem sobre a autonomia 

indígena originário-campesina, o que reforça os limites do Estado quanto a esta questão. 

 
Ambas as Constituições comparadas trazem controles institucionais do Estado, através de 

Controladoria Geral, Defensoria Pública e Ministério Público. Não há diferenças substanciais entre 

tais instâncias de controle institucional, embora a Constituição de 2009 seja mais abrangente, 

detalhada e organizada quanto à forma. Por outro lado, a Constituição da Bolívia de 2009 traz as 

instituições da participação e do controle social. O artigo 241 da Constituição de 2009 garante a 

participação do povo através da sociedade civil organizada na elaboração de políticas públicas. 

Além de afirmar a democracia, tal dispositivo impõe ao Estado observância às prioridades elencada 

pela sociedade. O controle social é exposto nos dispositivos dos artigos 241 e 242 da Constituição 

de 2009, e consiste basicamente em um controle sobre a gestão pública em qualquer nível do 

Estado. 

 
Ainda sobre a atuação e limites ao poder político do Estado, os dispositivos dos artigos 306 a 

320 da Constituição da Bolívia de 2009 representam uma mudança drástica em relação à política 

econômica prevista na Constituição de 1967. Esta limitava demais a atuação estatal entre os artigos 

141 e 145, em que basicamente o Estado poderia agir, mediante lei, em casos pontuais, traduzindo 
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um texto típico de um Estado Liberal na contemporaneidade. A Constituição de 2009, por outro 

lado, impõe a necessidade de ação do Estado na economia, prevendo, especificamente nos artigos 

316 e 317 a função do Estado em relação a esta, e, especifica a política econômica (artigos 318 a 

320), a política fiscal (artigos 321 a 325), a política monetária (artigos 326 a 329), a política 

financeira (artigos 330 a 333), as políticas setoriais (artigos 334 a 338), e ainda, estabelece os bens e 

recursos do Estado e sua distribuição (artigos 339 a 341). 

 
As mudanças quanto à limitação do poder político do Estado estão presentes na Constituição 

da Bolívia de 2009 em uma comparação com a Constituição de 1967. De forma geral, o Estado 

deve agir, é protagonista das ações em prol da consecução de direitos. Todavia, essa atuação não é 

discricionária, mas limitada e condicionada aos próprios ditames constitucionais. Dessa forma, o 

indicador conceitual “limites ao poder político”, que juntamente com a “concessão de direitos” 

compõe a acepção teórico-normativa de política está atendido. 

 
A Constituição da Bolívia de 1967, conforme visto, ratifica o liberalismo apregoado desde a 

Constituição de 1825. Não se trata, portanto, de uma Constituição fruto de movimentos 

constitucionais em prol de mudanças estruturais, carece, portanto, da acepção descritiva do conceito 

de constitucionalismo. A Constituição de 2009 é produto de movimentos constitucionais históricos, 

especialmente indigenistas, pelo menos desde 1952. O indicador conceitual neste 

constitucionalismo é claro, o que sugere mudanças estruturais. Da mesma forma, os limites ao 

poder político na Constituição de 1967 são maiores do que os da Constituição de 2009, tendo em 

vista que a primeira traz previsões genéricas de atuação do Estado, muitas vezes condicionadas à 

lei. Ademais, a adoção de políticas neoliberais entre 1985 e 1995 reforça o afastamento da alçada do 

Estado quanto a questões importantes. Já a segunda traz diversos dispositivos em que o Estado deve 

agir, e a própria Constituição delimita os limites dessa ação. Assim, consideramos o indicador 

conceitual de constitucionalismo quanto aos limites do Estado presente na Constituição de 2009, a 

partir do dever de agir do Estado condicionado aos limites da Constituição. No caso, a mudança no 

indicador também sugere mudança quanto à estrutura do Estado. 

 
Enfim, a concessão de direitos é a parte mais clara quanto à perspectiva de mudança 

estrutural do Estado, e é fundamental para vislumbrar uma refundação do Estado na Bolívia. A 

concessão de direitos, se comparadas as Constituições de 1967 e 2009 é muito ampliada e majorada. 

Este indicador corrobora os demais, porque é a materialização jurídica dos movimentos políticos e 

sociais e também reconfigura, necessariamente, os limites estatais. Reconhecer direitos pelo Estado 

significa redefinir limites ao mesmo. Este indicador conceitual do constitucionalismo é 

substancialmente modificado pela Constituição de 2009, o que nos permite confirmar 
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transformações no escopo do Estado da Bolívia. 

 

 
 
 
 

Considerações finais 
 
 

A Constituição de um Estado não é por si só, instrumento suficiente para efetivar mudanças 

políticas estruturais. A aprovação de uma nova constituição em detrimento de uma antiga não 

significa, necessariamente, a refundação do Estado. A América Latina, aliás, é marcada por Estados 

com diversas constituições, promulgadas ou outorgadas, as quais, muitas das vezes, apenas reduzem a 

termo pretensões de governos específicos, se aproximando de golpes de Estado. 

 
O constitucionalismo utilizado como parâmetro conceitual para averiguar a possibilidade de 

mudança no escopo do Estado permitiu verificar, a partir de indicadores, modificações na estrutura 

do Estado a partir da Constituição. 

 
O Novo Constitucionalismo aparece nesse cenário como teoria política de mudança do 

Estado através de uma Constituição. Essa teoria obedece à lógica de constitucionalismo à medida 

que os indicadores conceituais do mesmo são atendidos na composição do fenômeno. Por ser um 

fenômeno recente, a teoria sobre o mesmo ainda está em construção, todavia, foi possível apontar 

características genéricas do Novo Constitucionalismo a partir de construções teóricas. 

 
Da análise comparada entre a Constituição da Bolívia de 1967 com a Constituição de 2009, é 

possível identificar dispositivos inovadores que atendem à teoria do Novo Constitucionalismo. 

Esta análise parte da positivação de direitos e limites ao Estado através do texto constitucional. No 

caso, a Constituição é fruto de movimentos políticos cuja finalidade é justamente a mudança da 

realidade através da implementação do Estado Plurinacional. De acordo com o modelo de 

constitucionalismo, é possível vislumbrar transformações no bojo do Estado boliviano, o que, em 

termos de instituições políticas significa a refundação deste à medida que a Constituição de 2009 

reflete os anseios sociais e políticos dos movimentos constitucionais. 

 
Cumpre-nos ressaltar que esta refundação do Estado se associa à mudança paradigmática, 

em especial em termos normativos, jurídicos, enfim, constitucionais, tendo em vista a potência das 

instituições políticas advindas disto, e isto é reforçado pela explicação de tal mudança a partir do 

modelo conceitual de constitucionalismo. Todavia, o excesso de otimismo sobre o Novo 

Constitucionalismo em relação a uma nova forma de concepção do Estado deve ser problematizado e 

visto com reservas, pois necessita de análises mais amplas do que interpretar o texto 

constitucional de 2009 e compará-lo com o anterior ou mesmo os anteriores. 
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RESUMO: 
 

Neste  estudo  investigamos  o  efeito  do  sistema  eleitoral  no  sistema  partidário  municipal 

brasileiro, mais precisamente nas eleições para o cargo de Prefeito em 2012, no intuito de 

determinar a forma de competição partidária no mercado eleitoral. Utilizamos o conceito de 

competição partidária que corresponde ao número de candidatos efetivos concorrendo, por meio de 

coligações ou não, no pleito eleitoral. Para medir isso, recorremos ao índice do número de partidos 

efetivos (N), fórmula que estabelece o número real de partidos que tem peso em uma disputa 

eleitoral. 

Nosso questionamento norteador é saber se haveria diferenciação na competição política 

municipal ocasionada pelo efeito de variáveis institucionais endógenas nas cidades que possuem a 

possibilidade de segundo turno, comparada com aquelas cidades cuja dimensão populacional 

restringe a seleção de governantes em somente uma rodada de disputa. Sendo assim, ainda teriam 

validade as observações de Maurice Duverger (1970) de que regras eleitorais influenciam o número 

de participantes na disputa majoritária? 

Essa tarefa será realizada pela análise comparada das competições municipais majoritárias de 

2012, em todas as cidades brasileiras, discriminando aquelas localidades com ausência ou presença 

de segundo turno. Os dados analisados serão provenientes das estatísticas do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) que mantém os resultados das eleições gerais no país. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Sistema Eleitoral; Partidos; Eleição. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Neste artigo investigamos o efeito das regras institucionais no subsistema partidário 

brasileiro, nas eleições para o cargo de Prefeito em 2012, no intuito de determinar a forma de 

competição partidária nas eleições majoritárias. Apesar das inúmeras pesquisas em nível federal e 

estadual sobre o sistema eleitoral, um olhar em âmbito municipal, que ultrapasse o estudo de caso, 

ainda é um foco pouco coberto pela literatura. Para tanto, utilizamos uma análise sobre a fórmula 

eleitoral2 
para medir a competição partidária municipal. 

Nossa intenção é testar a assertiva de Maurice Duverger (1970) sobre as regras eleitorais 

afetarem o sistema partidário construindo, conforme a disposição técnica da fórmula eleitoral, um 

bipartidarismo efetivo ou um multipartidarismo na disputa ao cargo Executivo. Conforme será 

explicado adiante existe uma dificuldade em encontrar um bipartidarismo puro no subsistema 

partidário brasileiro. Sendo assim, substituímos como foco para teste os partidos, e no seu lugar 

focalizamos análise nas candidaturas3, pois estamos interessados em verificar a consistência das leis 

de Duverger quanto ao número de candidaturas, que pode ou não reunir mais siglas partidárias, já 

que é o caminho teórico mais viável para mensurar a competição partidária municipal ao Executivo 

(Shugart e Carey, 1992; Cox, 1997). 

Haveria diferenciação na competição nas cidades que possuem a possibilidade de segundo 

turno comparada com aquelas cidades cuja dimensão populacional restringe a seleção de 

governantes em somente uma rodada de disputa? Sendo assim, ainda teriam validade as famosas 

leis de Maurice Duverger (1970) de que regras eleitorais influenciam o número de participantes na 

disputa majoritária? As hipóteses que transpassam a pesquisa são: o fenômeno do dualismo de 

forças causado pela fórmula eleitoral de maioria simples nas eleições majoritárias é um forte redutor 

da competição eleitoral nos municípios de turno único. E de outro lado, o sistema majoritário de 

dois turnos tende, realmente, a um aumento no número efetivo de candidaturas. Isso será 

aprofundado mais adiante, porém podemos adiantar que tivemos uma forte confirmação dessa 

tendência quanto à primeira hipótese e uma insatisfatória constatação quanto à segunda. 

Na primeira seção discutimos as concepções acerca da influencia do sistema eleitoral no 

sistema partidário, além da metodologia da pesquisa. Após, apresentamos os dados provenientes das 

estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as disputas majoritárias de 2012. Por fim, 

partimos para as conclusões finais sobre o trabalho. 

 

                                                           
2
 Arend Lijphart (2008) aponta que existem outros parâmetros dentro do sistema eleitoral que não somente a fórmula 

eleitoral: magnitude dos distritos, barreira eleitoral, número total de membros de uma assembleia eleita, influencia das 

eleições presidenciais sobre as eleições legislativas, grau de desproporcionalidade e vínculos eleitorais interpartidários. 
3
 Cox (1997) utiliza a nomenclatura Number of Viable Competitors para analisar a competição eleitoral nas eleições 

majoritárias. É usada a fórmula de índice de número de partidos efetivos de Laakso e Taagepera (1979) aplicando o 

cálculo à percentagem de votos dos candidatos ao posto de Prefeito. 
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2. Os efeitos do Sistema eleitoral 
 

 
 

A competição partidária eleitoral, aqui entendida, está pautada na forma de disputa da classe 

política, inseridos no modo de seleção de governantes da democracia representativa, que buscam a 

prevalência do voto popular para controlar o aparato público (Schumpeter, 1961). Assim, o conceito 

de competição partidária está conectado a luta intraelites políticas que devem se adaptar as regras 

eleitorais na busca dos cargos públicos. Nessa competição aos postos de gestão da administração 

pública a influência do sistema eleitoral na composição das disputas majoritárias aparece como 

obstáculo, ou mesmo freio, de acesso para algumas candidaturas participarem, efetivamente, nas 

eleições (Duverger, 1970; Cox, 1997). 

Os efeitos do sistema eleitoral sobre o sistema partidário foram vistos por Maurice Duverger 

(1970) que transformou suas observações em duas leis. A primeira delas diz que quando há um 

escrutínio majoritário de turno único as siglas partidárias teriam reduzidas as expectativas  de sucesso 

no pleito, pela regra da maioria simples para aprovação de um novo governo, tendendo na prática ao 

bipartidarismo: “Os métodos de maioria simples (plurality) em distrito uninominal são do tipo ‘o 

vencedor leva tudo’: vencem os candidatos apoiados pelo maior número de eleitores, e todos os 

demais ficam sem representante – o que reflete perfeitamente a filosofia majoritária.” 

(LIJPHART, 2008, p.169). O exemplo modelar dessa configuração é o bipartidarismo norte- 

americano que, através de suas regras eleitorais rígidas, termina por limitar a disputa entre o Partido 

Republicano e o Partido Democrata. 

A técnica norte-americana corresponde ao mecanismo geral do sistema majoritário de 

um só turno. A ausência do segundo turno e de ‘ballotage’ (isto é, resultado negativo, 

nenhum dos candidatos  conseguindo maioria absoluta), principalmente  na eleição 

presidencial, constitui, de fato, um dos motivos históricos  do advento do bipartidarismo 

e de sua manutenção. (DUVERGER, 1970, p.254). 
 

 
O efeito derivado das regras coercitivas, visualizadas em sistemas partidários majoritários de 

turno único, produz dois tipos de fatores nas disputas do poder Executivo: primeiramente, o fator 

mecânico amparado na fórmula eleitoral que força uma sub-representação da terceira força política; e 

de outro lado, o fator psicológico atuando no eleitor lhe induz a retirar votos da terceira força 

partidária. Os fatores mecânicos e psicológicos beneficiam os grandes partidos ao induzirem os 

eleitores, pelo temor de desperdiçar seu voto, a selecionarem sua segunda preferência partidária, 

com potenciais chances de sucesso no pleito, como opção na cabine de votação. A correspondência 

encontrada entre a fórmula eleitoral da maioria simples em conjunto com os efeitos mecânicos e 

psicológicos caracteriza uma forte barreira para ascensão de novos partidos4. 
 

                                                           
4
 Uma proposição da análise política comparada que se tornou muito conhecida é a de que o método da maioria simples 

favorece os sistemas bipartidários” (LIJPHART, 2008, p.189). 
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No que tange a segunda lei de Duverger, ela prega uma lógica inversa. Quando há um 

escrutínio majoritário de dois turnos tende-se a um aumento dos competidores, logo que há uma 

primeira rodada de classificação, de duas candidaturas, para uma posterior rodada final. “De fato, a 

ação do sistema de escrutínio poderia ser comparado à de um freio ou de um acelerador.” 

(DUVERGER, 1970, p.241). Apenas quando não temos um franco favorito, que vença já no 

primeiro turno, prospera um cenário de incerteza sobre quem passará para o segundo turno 

incentivando o lançamento de candidaturas para o Executivo. 

 
Thus majority runoff can actually discourage coalescence of the opposing forces, 

even though only a single seat is at stake. These forces instead run separately with the 

intention of either (1) placing second in order to make the runoff themselves and 

thus attract the support of others who failed, or (2) enhancing their own bargaining 

position with one of the two candidates in the runoff, perhaps exchanging support for 

policy or office concessions. (SHUGART & CAREY, 1992, p.210). 
 

Na ótica dos partidos, eles necessitam posicionar-se conforme as regras do jogo de maneira 

pragmática no intuito de maximizar suas chances de arrecadação de sufrágios (Cox, 1997; Downs, 

1999). Nisso, as regras institucionais são importantes para, em cada situação, as legendas tomarem 

uma posição que lhes favoreça. A oferta de candidatos seguiria essa limitação de coerção endógena 

das normas institucionais. O desaparecimento ou a presença de regras que reduzam o número de 

partidos efetivos, respectivamente, impediriam ou criariam uma lógica dualista. 

Os candidatos teriam incentivos, na volta inicial, para apresentarem seus programas 

partidários, suas posições no que tange assuntos cotidianos ou problemas frequentes do município, 

etc. Sedimentados os postulantes ao cargo do Executivo, na rodada final interessa cativar seu 

projeto no imaginário da população. Aqueles com uma vantagem adquirida na primeira volta tentam 

manter sua votação, enquanto os segundos colocados almejam uma ultrapassagem final, recolhendo 

os votos restantes dos perdedores da rodada inicial. 

As condições que propiciam tanto o multipartidarismo quanto o bipartidarismo estão dadas 

acima. O multipartidarismo é esperado quando há uma fraca imposição técnica sobre as regras do 

jogo, enquanto o bipartidarismo surge de uma forte imposição técnica no sistema eleitoral, por 

exemplo, pela ausência de uma rodada extra para aqueles que não atingem a maioria absoluta5, ou 

seja, 50% mais 1 dos votos válidos. Entretanto, em raros países observamos apenas duas legendas 

disputando os votos dos eleitores. Existem outros partidos menores que figuram orbitando atenção 

na arena eleitoral embaralhando a questão da existência, ou não, de um sistema bipartidário. Qual 

seria, então, a definição para a configuração de um esquema bipartidário em contraposição a um 

sistema multipartidário? 
 

                                                           
5
 As fórmulas de maioria requerem uma maioria absoluta para a eleição. Um modo de satisfazer esse requisito é realizar 

um segundo turno complementar entre os dois candidatos mais votados, no caso de nenhum deles ter obtido maioria 

absoluta no primeiro turno.” (LIJPHART, 2008, p.172). 
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Um sistema bipartidário estrito é aquele em que, qualquer que seja o número de 

partidos eleitorais ou parlamentares, dois partidos, e apenas dois, entre os quais a força 

eleitoral se distribui com equilíbrio simétrico estável, contam com a probabilidade 

efetiva de conquistar eleitoralmente o governo, cada um sozinho, sem o concurso de 

qualquer outro partido. (TAVARES, 1997, p.172). 
 

 
Devemos aqui nortear a diferença do conceito de bipartidarismo visto em nossa abordagem 

da visão proposta por José Antonio Tavares (1997). Nossa pesquisa aborda esse fenômeno do 

bipartidarismo seguindo uma nomenclatura proposta por Gary Cox (1997) quanto ao número de 

candidatos ou candidaturas efetivos na disputa eleitoral6. A adaptação decorre da presença no 

cenário político nacional das coligações interpartidárias. Essas alianças interpartidárias denotariam o 

caráter limitativo das regras eleitorais que comprimem preferências, por vezes ideologicamente 

díspares no nível municipal, dentro de um mesmo bloco partidário devido à dificuldade de legendas 

solitárias executarem uma campanha eleitoral7. Preferimos, então, centrar nas candidaturas, que 

podem agregar um combinado de siglas em apoio a sua candidatura, para testar a ocorrência do 

fenômeno. 

A definição apoiada por Tavares (1997) vista acima, supõe improvável a observação do 

bipartidarismo no Brasil aplicando as rígidas condições propostas por Rae (1971). Nossa 

discordância está no olhar dado para essas coligações eleitorais nas disputas majoritárias como 

impeditivas de registrarmos a persistência da validade conceitual das leis de Duverger. Aqui 

entendemos como uma estratégia política dos partidos para conseguirem influenciar, de alguma 

maneira, o futuro governo pelo apoio dado no período eleitoral. Resultando, afinal, em duas ou mais 

chapas partidárias efetivas encabeçadas por um candidato forte. 

O desvio do objeto de análise dos partidos para os candidatos, ou candidaturas lançadas por 

eles de maneira isolada ou conjunta, parece ser o modo mais adequado de mensuração do fenômeno 

da competição partidária neste estudo. 

A metodologia adotada será separar os municípios com segundo turno daqueles que não tem 

para analisar os efeitos das leis de Duverger em nível municipal. Desde muito tempo, vários autores 

salientam que a comparação é o meio aproximado de controlarmos nossas hipóteses de pesquisas 

mais eficiente se colocamos lado a lado com os resultados obtidos pelas Ciências Exatas (Sartori, 

1994; Panebianco, 1994; Morlino, 1994, Keman, 2008). Para tanto, precisamos ter cuidado na 

seleção de casos que se enquadrem em duas lógicas básicas: 1) não sejam completamente idênticos; 

2) não sejam absurdamente diferentes. 

 

O teste da consistência das leis de Duverger será através de um índice amplamente utilizado 

                                                           
6
 Gary Cox (1997) utiliza essa terminologia para diferenciar o número de candidaturas efetivas em nível distrital do 

número de partidos efetivos no plano nacional. 
7
 Entre os fatores impeditivos de candidaturas partidárias “puro sangue” está os altos custos de campanha, o pequeno 

tempo de TV, falta de lideranças carismáticas, falta de bases eleitorais, etc. 
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na Ciência Política. O índice do número de partidos efetivos (N), criado por Markku Laakso e Rein 

Taagepera (1979), que é uma variação do índice de fracionalização partidária de Douglas Rae 

(1967), serve para visualizar quantos partidos, de fato, tem peso/poder em uma instância 

representativa para formação de maiorias e, consequentemente, programar ou impedir decisões na 

instância representativa (Nicolau, 1997). Neste caso, seu ajuste será para medir concentração de 

candidaturas, em detrimento da concentração de partidos, devido à formação de coligações nas 

disputas majoritárias acontecerem de maneira corrente no país. Assim, interessa nessa pesquisa 

abordar os resultados que os candidatos, de coligações ou não, obtém nas urnas. 

A fórmula para mensurar o número de candidaturas efetivas no subsistema partidário 

brasileiro municipal segue os seguintes passos: Imaginemos, hipoteticamente, duas eleições, em 

cenários distintos (cidade A e cidade B), onde existem cinco partidos que concorreram numa 

eleição com suas respectivas votações. No entanto, há diferenças fundamentais entre eles quanto às 

votações obtidas por eles: 

 
 

Cidade A = Cidade B = 
 

PX = 60% PX = 20% 
 

PY = 30% PY = 20% 
 

PZ = 5% PZ = 20% 
 

PH = 2,5% PH = 20% 
 

PL = 2,5% PL = 20% 
 

Nos dois exemplos, acima expostos, temos duas análises distintas do número de partidos 

efetivos. De acordo com as percentagens de votos teríamos a cidade A sendo um sistema 

bipartidário, enquanto a cidade B teria um sistema multipartidário. Isso porque, conforme a 

nomenclatura utilizada por Duverger (1970), um sistema bipartidário caracteriza-se por possui um 

valor de partidos efetivos entre /X /= 1,5 ≤ X ≤ 2,5, enquanto um sistema multipartidário é 

caracterizado dessa maneira quando possui um índice de partidos efetivos superior /X /= 2,5 < X. O 

cálculo do Número de Partidos Efetivos (N) é feito pela fórmula: 

 
 

N= 1/ ∑ (Vi/100)² 
 

Onde: Vi = percentagem de votos (ou cadeiras) de cada partido. 
 

 
 

No exemplo da Cidade A, temos um sistema bipartidário por que: 

PX = 60%; PY= 30%; PZ = 5%; PH= 2,5%; PL=2,5% 



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 6060 

1/ [(60/100)² + (30/100)² + (5/100)² + (2,5/100)² + (2,5/100)²   ]= 1/[(0,60)² + (0,30)² + 

(0,05)² + (0,025)² + (0,025)² ] =  1/ (0,36 + 0,09 + 0,0025 + 0,000625  + 0,000625) = 1/0,45 = 2,2 

(Número de Partidos Efetivos) 
 

 
 

No exemplo da Cidade B, temos um sistema multipartidário por que: 

PX = 20%; PY= 20%; PZ = 20%; PH= 20%; PL=20% 

1/ [(20/100)² + (20/100)² + (20/100)² + (20/100)² + (20/100)²   ]= 1/[(0,20)² + (0,20)² + 

(0,20)² + (0,20)² + (0,20)² ] =   1/ (0,04 + 0,04 + 0,04 + 0,04   + 0,04) = 1/0,2 = 5 (Número de 

Partidos Efetivos) 
 

 
 

Essa fórmula será de grande préstimo para a análise das votações das candidaturas ao posto de 

prefeito nas eleições de 2012. 

 
 

3. Eleições Majoritárias Municipais de 2012 
 

 
 

Passamos neste momento a uma análise detalhada do objeto de pesquisa. Os estudos acerca 

dos subsistemas partidários não são novidade em circunstância da heterogeneidade das forças 

partidárias em nível estadual, se comparado à disposição de forças no plano federal (Lima Jr, 1997). 

As características territoriais do país propiciam que os entes federativos possuam uma autonomia 

em relação ao governo central. Dessa forma, a competição partidária possui matizes distintos em 

cada estado. No plano local segue essa tendência assimétrica de poder entre os partidos políticos. 

Tudo isso, segundo Fernando Luiz Abrucio (2003), originado do processo de redemocratização 

política que fortaleceu os estados. 

 
 

Mas o novo federalismo que se estruturava foi além disso: sua ideia motriz foi a 

da descentralização, que se combinou com a luta inicial pela redemocratização do 

país. Tal fato fortaleceu também os prefeitos dos municípios, bem como uma série de 

movimentos sociais que defendiam a necessidade se descentralizar um conjunto 

enorme de políticas públicas, além de estabelecer novos padrões de relacionamento 

entre o Estado e a sociedade. (ABRUCIO, 2003, p. 251). 
 

 

Desde o período colonial possuímos uma trajetória de alternância entre centralização e 

descentralização do Governo Central que ampliou ou diminui o poder dos entes subnacionais 

(Abrucio, 2003). Essa caminhada repleta de avanços e retrocessos dos entes federativos reflete-se 

também na formação do sistema partidário brasileiro marcado por rupturas em momentos de 

consolidação do sistema partidário. No quadro 1 abaixo, temos uma síntese histórica da política 

brasileira. 
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Quadro1. Evolução do Sistema Partidário e do Federalismo no Brasil (1822-2013) 
 

Período Regime Político Poder do Governo Sistema Partidário 

1822-1889 Monarquia Centralizado Bipartidarismo: Liberais e 
 

Conservadores 

1889-1930 República 
 

Oligárquica 

Descentralizado Ausência  de  sistema  partidário 
 

nacional. Partidos únicos por 

estado. 

1930-1937 Período de 
 

Transição 

Centralizado Fim dos partidos estaduais. 
 

Ausência  de  sistema  partidário 

nacional. 

1937-1945 Ditadura Vargas Centralizado Proibido o funcionamento de 
 

partidos políticos. 

1945-1964 Democracia Descentralizado Multipartidarismo:  PSD,  UDN, 
 

PTB, etc. 

1964-1982 Ditadura Militar Centralizado Bipartidarismo: ARENA e MDB 

1982-hoje Democracia Descentralizado Multipartidarismo 

Fonte: Carlos Ranulfo Melo (2007) e Maria Hermínia Tavares de Almeida (2007). 
 

 
Esse quadro inconstante de consolidação dos partidos propiciou vários estudos que 

verificassem o estágio das instituições e dos partidos brasileiros após o período autoritário que 

cerceou a livre atividade das siglas partidárias. (Nicolau, 1996; Mainwaring, 2001). Tem sido um 

marco dentro da Ciência Política o campo de estudos sobre a influência do sistema eleitoral nos 

sistemas partidários. 

O recorte proposto nesta análise é separar os municípios brasileiros em dois blocos: os 83 

municípios com a possibilidade de segundo turno8 
nas eleições de 2012, por possuírem mais de 200 

mil eleitores aptos para votação, daquela ampla maioria de localidades com turno único somente. 

Desse modo, podemos comparar se a regra da maioria simples acaba exercendo, realmente, os 

efeitos mecânico e psicológico que reduzem o número efetivo de candidaturas em um dualismo, 

enquanto a regra de maioria absoluta favorece para uma proliferação de candidatos. Dentre as 

capitais estaduais, as únicas cidades que não preenchem o requisito para o segundo turno são 

Palmas, no Tocantins, e Boa Vista, em Roraima. A magnitude é um componente importante do 

sistema eleitoral nas eleições proporcionais quanto à formação da competição partidária (Nicolau, 

1996). Entretanto, insignificante nas eleições majoritárias pela magnitude constante de M=1. 

                                                           
8
 Fonte: site TSE. Disponível em: http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2012/Agosto/eleicoes-2012-segundo-turno-pode- 

ocorrer-em-83-municipios. Acesso em 15 jun. 2013. 

http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2012/Agosto/eleicoes-2012-segundo-turno-pode-ocorrer-em-83-municipios
http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2012/Agosto/eleicoes-2012-segundo-turno-pode-ocorrer-em-83-municipios
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Cabe fazermos ainda uma observação sobre a nomenclatura adotada daqui pra frente 

sobre a fórmula eleitoral. No sentido de evitarmos dúvidas de interpretação apontaremos a fórmula 

eleitoral na sua conceituação internacional, ou seja, Plurality, correspondendo ao uso de maioria 

simples, e Majority Runoff, correspondendo ao uso de maioria absoluta Isso evita transtornos de 

significado quando temos resultados em turno único, por exemplo, que um candidato vence 

com ‘maioria absoluta’ de votos em ‘maioria simples’. 

Baseado no cálculo do número de partidos efetivos (N) de Markku Laakso e Rein 

Taagepera (1979), focando nas candidaturas de cada cidade, uma distinção prévia é feita a partir 

dos valores obtidos pelos dados em cada localidade. Os valores de 1,0 a 1,4 correspondem a uma 

eleição ganha com ampla vantagem de uma candidatura sobre o seu rival mais próximo 

(candidatura dominante). Os valores de 1,5 a 2,5 indicam uma composição dualista de força 

nos pleitos (bicandidatura), enquanto que valores acima de 2,5 denotam uma disputa com vários 

candidatos (multicandidatura). 

Conforme salientado previamente, apesar de usarmos um índice originalmente usado 

para verificar concentração de partidos efetivos, ele servirá nesta pesquisa para análise de 

candidaturas. Logo abaixo, na tabela 1, apresentamos os dados do primeiro turno das 

eleições de 2012 nas localidades com uma rodada de disputa. 

 
 

Tabela 1. Competição eleitoral nos Municípios por Região com Plurality nas eleições de primeiro 

turno de 2012 (%) 

Plurality Regiões do Brasil Total 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região Centro- 

Oeste 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

Candidato 

Dominante 

0,3 1,6 0,5 2 1,6 6 

Bicandidaturas 5,5 27 6,5 22 18 79 

Multicandidaturas 2,5 3,5 1,4 5,3 2,3 15 

Total 8,3 32,1 8,4 29,3 21,9 100 

Fonte: TSE, dados processados pelo autor. Cidades N=5480. 
 

 
 

Os dados verificados nos municípios brasileiros são representativos dos efeitos redutores 

da competitividade eleitoral, quando não há a possibilidade do segundo turno, com a sub-

representação das pequenas candidaturas em favor dos dois candidatos mais bem posicionados 

conhecida como fator mecânico. “Riker’s analysis confirms that the link between two-party 

systems and plurality voting has been observed and verified for a longer time than the 

others”. (DUVERGER, 2003, p.70). Nesta situação, a solução das lideranças partidárias dos 

partidos pequenos para participarem da corrida ao governo será estabelecer pactos, alianças ou 
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coligações antes do pleito já que os benefícios da entrada no governo após a eleição podem 

ser menores, resultando em influência diminuta em cargos ou ações do governo (Shugart and 

Carey, 1992). 

Há em conjunto o recurso do voto útil atuando para diminuir os custos do eleitor 

“desperdiçar” sua escolha em um candidato com poucas chances de sucesso, escolhendo alguém 

mais bem posicionado nas pesquisas. Assinalado por Duverger (1970) como fator psicológico, ele é 

denominado por Cox (1997) como voto estratégico. Isso acarreta que o processo de competição 

dentro do mercado eleitoral é limitado tanto pela imposição endógena da fórmula eleitoral, quanto 

pela dificuldade de arrecadar investimentos para campanha nestas cidades. 

 
 

Another whole set of answers can be generated by noting that any class of agents (not 

just voters but also opinion leaders, contributors, party officials, etc.) will tend to 

allocate whatever resources they control (not just votes but also endorsements, money, 

campaign appearances, etc.) to serious rather than to hopeless candidates. (COX, 1997, 

p.30). 

 
Apesar dos esforços da Justiça Eleitoral brasileira fornecer espaço horizontal de exposição 

para as legendas no período de campanha, as discrepâncias em tempo de TV, em utilização de 

recursos provindos do fundo partidário e em aplicação dos gastos em marketing são empecilhos 

substanciais para demarcar as barreiras que os pequenos partidos enfrentam para concorrer na 

corrida eleitoral contra seus adversários e os fatores mecânicos e psicológicos. 

Aplicando um modelo analítico inspirado na teoria dos jogos, Cox (1997) aproxima-se da 

visão de eleitores racionais egoístas de Downs (1999). Assim, o eleitorado que possua uma razoável 

informação sobre as preferências dos outros eleitores e do provável resultado final da eleição, 

informado pelos meios de comunicação e institutos de pesquisa, irá desistir do seu candidato 

preferido se esse estiver posicionado em 3º lugar, para sua segunda melhor opção dentre os líderes 

da disputa em plurality. Algumas condições, entretanto, são prescindidas para o êxito dessa 

formulação: 

 
 

In particular, the model suggests that failures to achieve the drastic reduction in third 

party vote totals predicted by Theorem 1 can flow from (1) the presence of voters who 

are not short-term instrumentally rational; (2) lack of public information about voter 

preferences and vote intentions (hence about which candidates are likely to be “out of the 

running”); (3) public belief that a particular candidate will win with certainty; or (4) the 

presence of many voters who care intensely about their first choice and rare nearly 

indifferent between their second and lower choices. (COX, 1997, p.79). 

 
Apesar de ser um modelo pensado no mundo real, sua plena ocorrência dessas condições é 

factível parcialmente num cenário de crise entre representantes e representados no Brasil. É tácita 

na perspectiva econômica do voto a falta do componente irracional do indivíduo na sua análise. 

Dessa forma, o próprio Cox (1997) relativiza a força do voto estratégico colocando em pauta o 
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provável jogo das elites em firmar coalizões previamente, conforme visto por Shugart & Carey 

(1992), que já reduz as opções dos eleitores. Então, esse conjunto de fatores, acima expostos, 

colabora para uma forte concentração da competição numa lógica dualista em distritos uninominais 

de turno único. 

Na tabela 2, apresentamos as estatísticas acerca das localidades que utilizam a regra 

de majority runoff aplicando o mesmo índice de candidatos efetivos utilizado anteriormente. 

Segundo a predição teórica de Duverger (1970), percebida como uma hipótese antes do que 

uma lei, o fenômeno tenderia a um aumento do número de competidores pela ausência dos efeitos 

mecânicos e psicológicos induzindo a retirada de candidaturas no primeiro turno. Essa 

“proliferação” já significaria o sistema partidário ter mais de dois partidos. Qualquer resultado 

que fuja da lógica dualista reforçaria a tendência de multipartidarismo (Duverger, 1970; Duverger, 

2003). 

No entanto, os dados são inconclusivos em apontar que a competição eleitoral segue a 

tendência predita por Duverger (1970) acerca do aumento no número de competidores em 

comparação a regra de plurality. Ela parece equilibrada tanto em esquemas dualistas, quanto em 

um esquema de multicandidaturas nestas cidades conforme visualizamos abaixo. A maior 

incidência de casos com maioira absoluta concetra-se nas regiões sudeste, nordeste e sul. Aqui 

podemos enxergar um equilíbrio de casos que ocorrem bicandidaturas e multicandidaturas. 

 
 

Tabela 2. Competição eleitoral nos Municípios por Região com Majority Runoff nas 

eleições de primeiro turno de 2012 (%) 

Majority Runoff Regiões do Brasil Total 

Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Região Centro- 

Oeste 

Região 

Sudeste 

Região 

Sul 

Candidato 

Dominante 

0 0 1,2 2,4 0 3,6 

Bicandidaturas 1,2 6 1,2 25,3 3,6 37,3 

Multicandidaturas 6 10,9 3,6 27,7 10,9 59,1 

Total 7,2 16,9 6 55,4 14,5 100 

Fonte: TSE, dados processados pelo autor. Cidades N=83. 
 

 
 

Gary Cox (1997) já apontava uma falha na lei de Duverger em majority runoff de que o 

fator psicológico, ou voto estratégico, seria improvável em condições que o eleitor podia escolher 

quem quisesse no primeiro turno. Na realidade, os eleitores continuam utilizando o voto útil/voto 

estratégico para colocar na segunda rodada o candidato mais ‘forte’ daquele que é sua 

preferência prévia. Por exemplo, na medida em que o eleitor tem uma inclinação por um candidato 

de esquerda, porém as pesquisas de opinião apontam que dois candidatos de direita estariam 
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passando para o segundo turno termina com o medo do eleitor desperdiçar seu voto. Assim, ele 

retira o voto da sua opção preferencial na corrida eleitoral para o candidato de esquerda com 

mais chances de passar para um segundo turno (Cox, 1997; Downs, 1999). Isso pode explicar 

a razão de um número elevado de casos de dualismo de forças em majority runoff. 

And, just as in plurality elections outcome-oriented voters may strategically desert 

hopeless candidates in order to secure a better victor, so in runoff elections outcome-

oriented voters may desert hopeless candidates in order to secure a better runoff pairing, 

i.e., a better lottery over final outcomes. (COX, 1997, p.127). 
 
 

Segundo o modelo de voto estratégico de Cox (1997), os eleitores desertam do seu candidato 

preferencial a partir da sua colocação nas pesquisas eleitorais. Enquanto em plurality os votantes 

abandonam o candidato posicionado em terceiro, restando aos dois primeiros a única vaga em 

disputa, em majority runoff os votantes abandonam o candidato posicionado em quarto lugar em 

diante. Sempre tendo em mente um eleitor racional, na medida em que seu candidato está na quarta 

colocação, às expectativas de acesso ao segundo turno tornam-se reduzidas. Desse modo, os eleitores 

racionais alternam sua preferência para sua segunda escolha sub-ótima na competição eleitoral 

que esteja mais bem colocado para ir ao segundo turno. 

Apesar de provar que os efeitos do fator psicológico de Duverger não desaparecem em 

majority runoff, Cox (1997) aponta em conjunto que a segunda lei não foi testada empiricamente, 

portanto, não passaria de hipótese. Contudo, ele também não recolhe dados sistemáticos para testar 

essa hipótese, ao contrário do que fazem Shugart e Carey (1992) testando o número efetivo de 

candidatos em algumas eleições presidenciais pelo mundo. Quanto a Duverger (1970), ele está 

fazendo sua predição em cima do caso Francês onde os dois turnos são possibilidades na época em 

que escreve. “The Fifth Republic reestablished the two-ballot majority system, which makes 

interesting comparisons with the pre-1939 period possible. On the whole, the results confirm the 

law of this electoral system which, as just quoted, ‘tends to produce multipartism tempered by 

alliances’”.  (DUVERGER, 2003, p.81). 

Em trabalho posterior ao seu livro clássico, Maurice Duverger aborda que sua segunda lei 

tende a um sistema partidário maior que dois partidos, não significando com isso uma proliferação 

de candidaturas nos municípios com segundo turno. A confusão ocorreu por erros de interpretação 

de outros autores sobre o que ele entendia em torno do conceito de multipartidarismo. “[...] 

multipartism – a term that designates any system consisting of more than two parties, not counting 

the tiny parliamentary groupings that are unable to prevent one of the two big parties from gaining 

an absolute majority”. (DUVERGER, 2003, p.81). 

Outro fator que contribuiria para um resultado de 37,3% de bicandidaturas está no que 

Shugart and Carey (1992) abordavam do timing de formar coalizões. Será que nestas cidades elas 

não possuem em comum certa monopolização de alguns partidos em disputa polarizada? Na tabela 3, 



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 6666 

apresentamos os 50 municípios que tiveram uma segunda rodada de disputa do total de 83 

municípios com possibilidade de segundo turno. Como era de se esperar, quase todos os casos de 

multicandidaturas resultaram em uma segunda rodada de disputa: 
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Tabela 3. Municípios e partidos que passaram para o segundo turno nas eleições de 2012 
 

UF 
 

Cidade 
 

NCE 
 

1º Colocado 
 

2º Colocado 
 

AC 
 

Rio Branco 
 

2,3 
 

PT 
 

PSDB 
 

AM 
 

Manaus 
 

3,9 
 

PSDB 
 

PC do B 
 

AP 
 

Macapá 
 

3,5 
 

PDT 
 

PSOL 
 

BA 
 

Salvador 
 

3,0 
 

DEM 
 

PT 
 

BA 
 

Vitória da Conquista 
 

2,4 
 

PT 
 

PMDB 
 

CE 
 

Fortaleza 
 

5,0 
 

PT 
 

PSB 
 

ES 
 

Cariacica 
 

3,1 
 

PPS 
 

PMDB 
 

ES 
 

Vila Velha 
 

3,0 
 

DEM 
 

PR 
 

ES 
 

Vitória 
 

3,0 
 

PPS 
 

PSDB 
 

MA 
 

São Luís 
 

3,8 
 

PTC 
 

PSDB 
 

MG 
 

Contagem 
 

3,2 
 

PC do B 
 

PT 
 

MG 
 

Juiz de Fora 
 

2,8 
 

PMDB 
 

PT 
 

MG 
 

Montes Claros 
 

4,0 
 

PT 
 

PRB 
 

MG 
 

Uberaba 
 

4,6 
 

PMDB 
 

PSB 
 

MS 
 

Campo Grande 
 

3,2 
 

PP 
 

PMDB 
 

MT 
 

Cuiabá 
 

2,6 
 

PSB 
 

PT 
 

PA 
 

Belém 
 

4,3 
 

PSOL 
 

PSDB 
 

PB 
 

Campina Grande 
 

3,1 
 

PSDB 
 

PMDB 
 

PB 
 

João Pessoa 
 

3,7 
 

PT 
 

PSDB 
 

PI 
 

Teresina 
 

3,4 
 

PSDB 
 

PTB 
 

PR 
 

Cascavel 
 

3,3 
 

PDT 
 

PT 
 

PR 
 

Curitiba 
 

3,6 
 

PSC 
 

PDT 
 

PR 
 

Londrina 
 

3,3 
 

PP 
 

PSD 
 

PR 
 

Maringá 
 

3,1 
 

PP 
 

PT 
 

PR 
 

Ponta Grossa 
 

3,2 
 

PPS 
 

PT 
 

RJ 
 

Belford Roxo 
 

3,0 
 

PC do B 
 

PRTB 
 

RJ 
 

Duque de Caxias 
 

3,7 
 

PSB 
 

PMDB 
 

RJ 
 

Niterói 
 

3,2 
 

PT 
 

PDT 
 

RJ 
 

Nova Iguaçu 
 

4,2 
 

PMDB 
 

PDT 
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RJ 
 

Petrópolis 
 

3,7 
 

PMDB 
 

PSB 
 

RJ 
 

São Gonçalo 
 

3,3 
 

PDT 
 

PR 
 

RJ 
 

Volta Redonda 
 

2,3 
 

PMDB 
 

PR 
 

RN 
 

Natal 
 

3,5 
 

PDT 
 

PMDB 
 

RO 
 

Porto Velho 
 

5,7 
 

PV 
 

PSB 
 

RS 
 

Pelotas 
 

3,6 
 

PSDB 
 

PT 
 

SC 
 

Blumenau 
 

3,0 
 

PSDB 
 

PSD 
 

SC 
 

Florianópolis 
 

3,8 
 

PSD 
 

PMDB 
 

SC 
 

Joinville 
 

2,9 
 

PSD 
 

PMDB 
 

SP 
 

Campinas 
 

2,9 
 

PSB 
 

PT 
 

SP 
 

Diadema 
 

2,4 
 

PT 
 

PV 
 

SP 
 

Franca 
 

3,6 
 

PSDB 
 

PP 
 

SP 
 

Guarujá 
 

2,6 
 

PMDB 
 

PDT 
 

SP 
 

Guarulhos 
 

2,8 
 

PT 
 

PSDB 
 

SP 
 

Jundiaí 
 

2,2 
 

PC do B 
 

PSDB 
 

SP 
 

Mauá 
 

3,4 
 

PT 
 

PMDB 
 

SP 
 

Ribeirão Preto 
 

3,0 
 

PSD 
 

PSDB 
 

SP 
 

Santo André 
 

2,9 
 

PT 
 

PTB 
 

SP 
 

São Paulo 
 

4,0 
 

PSDB 
 

PT 
 

SP 
 

Sorocaba 
 

3,2 
 

PMDB 
 

PSDB 
 

SP 
 

Taubaté 
 

3,0 
 

PSDB 
 

PT 

Fonte: TSE, dados processados pelo autor. Cidades N=50. 
 

Algumas informações da tabela acima são importantes para medirmos os efeitos redutores 

da competição partidária. Dos casos de bicandidaturas vistos na tabela 2, apenas 16% deles 

resultaram em segundo turno, enquanto dos casos de multicandidaturas 92% resultaram em 

segundo turno. Como o índice de partidos efetivos de Markku Laakso e Rein Taagepera (1979) 

mede concentração de votos, ele termina por não nos oferecer quanto de peso tem um 

partido/candidato em comparação aos demais em disputa99
. Assim, apesar de termos bicandidaturas 

elas não exatamente correspondem de que dois candidatos passaram ao segundo turno. Somente 

informa que dois candidatos controlaram o somatório de votos dos eleitores. No entanto, algumas 

conclusões podem ser tiradas acerca da visão de Duverger (1970) sobre a fórmula eleitoral 

influenciar a competição eleitoral. 

 

                                                           
9
 Essa descrição é possível apenas com os dados brutos do TSE. Entretanto, pelas dimensões deste artigo, torna-se 

inviável colocar os dados de todos os municípios. 
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Adotando a regra de majority runoff tivemos 18 partidos diferentes concorrendo ao segundo 

turno para disputar o cargo de Prefeito. A pergunta que fica é: se retirássemos a regra de maioria 

absoluta teríamos uma diminuição dos partidos em disputa? Os dados da tabela 1, em plurality, 

apontam que fatalmente aconteceria uma redução da competição. A classe política e os proponentes 

de uma reforma política tem na extinção da regra de maioria absoluta uma arma na redução dos 

partidos políticos. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

Este estudo comparativo do sistema eleitoral reforçou a validade, ainda, de teorias mais 

abrangentes para compreensão de casos ora locais, ora globais. Além, evidentemente, de colocar 

essas proposições a teste para medir sua validade heurística para casos tão singulares quanto os 

sistemas partidários da América Latina. A pesquisa mostrou-se importante para ampliar, em certa 

medida, o entendimento dos eleitores, e dos próprios políticos também, das reduzidas expectativas 

de vitória numa disputa eleitoral com regras que reduzem o número de partidos efetivos. A 

informação da fórmula eleitoral utilizada nas disputas locais é um bom indicativo da dificuldade 

futura que um candidato irá enfrentar na campanha eleitoral. Apesar do número de municípios com 

possibilidade de segundo turno ser inferior aos das cidades com turno único, a regra da maioria 

absoluta ainda apresenta maiores possibilidades de lançamento de candidaturas efetivas já que 

partidos continuam lançando candidatos sem, porém, atentar para esse fenômeno do sistema 

eleitoral. 

Apesar do resultado da pesquisa indicar uma forte relação da lei de Duverger sobre a fórmula 

eleitoral de maioria simples tender ao bipartidarismo, isso não se constatou tão claramente para a 

regra da maioria absoluta tender ao aumento dos partidos/candidatos efetivos na competição 

eleitoral. É válido pegar dados de eleições pretéritas para controlar se isso não foi um fato isolado 

desse pleito de 2012. 

Para concluir, a recente discussão sobre a necessidade de uma reforma política ampla no 

Brasil, gerada pela onda de protestos nas ruas em junho de 2013, que afetaria até o sistema eleitoral 

brasileiro mostra a necessidade de discutirmos acerca das debilidades, e também, dos ganhos que as 

regras eleitorais que vigoram, atualmente no país, ocasionam para a estabilidade democrática. 

Mudanças nas regras do jogo poderiam implicar em desvios nocivos da institucionalização 

democrática já que a incerteza paira sobre o futuro das instituições políticas advindas de uma 

drástica reforma política. 
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Judicialização da política como busca de uma moralidade política: Um 

estudo sobre a Lei de ficha Limpa 
Décio Vieira da Rocha 

 
 
 
 
 
 
Reusmo: 

 

 
O presente trabalho tem como objetivo descrever e refletir sobre a crescente participação do 

Judiciário nas decisões políticas no Brasil, processo conhecido como “judicialização da política” 

como forma de ter subsídios teóricos e analíticos pra compreender o processo que derivou na Lei 

Complementar n°135, conhecida popularmente como a “Lei de Ficha limpa”. A lei de ficha limpa 

acompanha o processo de crescimento da atuação do Judiciário e o maior envolvimento que a 

sociedade civil tem tido a partir de uma extensão da esfera pública. Assim sendo, tentamos 

compreender qual foi o contexto que possibilitou essa lei, quais são as implicações da mesma no 

sistema eleitoral, e como ela modifica o jogo das relações de poder entre os diferentes atores 

políticos. 

 

Palavras chave: Judicialização da política, Lei de Ficha Limpa, participação política 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na linha da discussão principal desse trabalho, tenho aqui a intenção de discutir a Lei 

complementar n° 135/2010 que ficou conhecida e amplamente divulgada como Lei de Ficha Limpa. 

Essa abordagem visa compreender as implicações jurídico-políticas que essa lei venha a causar no 

sistema político, ou seja, a partir da concepção de um crescimento da atuação na relação do 

judiciário nos assuntos relativos a política conhecido como judicialização da política. A Lei de 

Ficha Limpa tomou parte do discurso da população e mesmo dos candidatos. A maior submissão 

dos candidatos a um controle popular começou a ser amplamente exigido por todos. 

 

A lei de Ficha Limpa foi um projeto de origem popular que agregou muitos cidadãos em 

torno desse debate. Foram reunidas mais de um milhão de assinaturas sobre a bandeira da 

necessidade de uma ética no processo político. Tanto cidadãos quanto candidatos bradavam pela 

necessidade da lei. O Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral (MCCE) fez grande apelo a 

toda a sociedade civil para que contribuíssem com o processo de assinaturas necessárias. O projeto 

Lei de Ficha Limpa, foi apresentado ao Congresso Nacional no dia 29 de 2009, sendo aprovado por 
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unanimidade pelo Congresso e pelo Senado Federal, sendo então sancionado em 4 de junho de 

2010pelo então presidente da República Luís Inácio Lula da Silva. O projeto foi aprovado quatro 

meses antes do 1° turno eleitoral das eleições presidenciais de 2010. 

O projeto da Lei de Ficha Limpa, foi desencadeado por uma decisão desfavorável do 

Supremo Tribunal Federal (STF) que dizia respeito a arguição de Descumprimento de Preceito 

fundamental n°144, que havia sido encaminhada pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), 

que propunha a aplicação de inelegibilidade, mesmo sem trânsito em julgado de ações que tinham 

conteúdo grave ou abonador (criminal ou de improbidade). Diz-se que esse foi um estopim para a 

luta pela elaboração do projeto. O Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral estava na 

liderança dessa discussão (Ramos e Pereira Neto:2011). 

Foi criado um site Ficha Limpa1 
que fazia com que candidatos se cadastrassem para poder 

expor suas contas, a origem dos recursos gastos, dando mais transparência à campanha, ou seja, o 

site agia também como uma possível forma de controle por parte da sociedade civil aos candidatos, e 

de controle entre os candidatos. Como dito anteriormente, a aprovação desta lei foi considerada um 

marco cívico na história do país. Agora, moralidade e ética deviam ser plataforma de campanha, 

exigidos pela sociedade. 

A Lei de Ficha Limpa fez então uma alteração a lei complementar 64/1990 que já dizia 

respeito à atuação dos candidatos, aos problemas de improbidade, e que agora viria a ser reforçada 

pela complementação da Ficha Limpa. A Lei de Ficha Limpa entra em vigor como a lei 

complementar n° 135/2010, e torna mais rigoroso os crimes de moralidade e de improbidade 

administrativa, e em especial, reforça situações em que o candidato já tenha contra si processos 

judiciais (penais ou eleitorais) que tenha sido proferida por órgãos colegiados e mesmo que ainda 

não tenha transitado em julgado, ou seja, que ainda aguarda decisão de órgãos superiores (como o 

Supremo Tribunal Federal/STF, Tribunal Superior Eleitoral/ TSE ou o Superior tribunal de 

Justiça/STJ). 

“De forma geral a lei de Ficha Limpa trouxe as seguintes alterações: 1) ampliou o prazo de 

inelegibilidade para 8 anos; 2) dispensou a exigência de trânsito em julgado de decisões judiciais, 

bastando decisão proferida por órgãos colegiados nas hipóteses previstas; 3) aumentou o rol de crimes 

comuns que acarreta inelegibilidade; 4) incluiu novas hipóteses de inelegibilidade , abarcando a 

corrupção eleitoral, a captação ilícita de sufrágio, a doação, captação ou gastos ilícitos de recursos 

de campanha ou ainda a conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que 

impliquem cassação do registro ou do diploma; 5) incluiu como hipóteses de inelegibilidade as 

infrações decorrentes do exercício de mandato ( renúncia para escapar de procedimento), as 

condenações por “ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e 

                                                           
1
 http://www.fichalimpa.org.br/ 

http://www.fichalimpa.org.br/
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enriquecimento ilícito”, as infrações de cunho ético-profissional que acarretem exclusão do exercício da 

profissão e a demissão do serviço público, em processo administrativo ou judicial; 6) pune com 

inelegibilidade a fraude no desfazimento de vínculo conjugal ou de união estável para evitar 

caracterização de inelegibilidade; 7) pune as doações ilícitas, impondo a inelegibilidade aos 

magistrados e aos membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por 

decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração 

ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8(oito) 

anos.”(Duarte e IORIO,2012, p.4) 

 

Como se pode ver, a rigorosidade pedida pela lei foi bastante focada no projeto. Requer 

punição direta e rápida a crimes contra o erário público e mesmo crimes de ética que a pessoa tenha 

contra si. Todo processo no qual o candidato estiver envolvido, deve ser analisado minuciosamente e 

posto em pauta para discutir-se se pode ou não concorrer as eleições, em outras palavras, se o 

candidato é mesmo um “Ficha Limpa” ou um “Ficha Suja”. Com essa nova versão de lei, toda a 

sociedade civil fez apelos fortes para que o judiciário agora fizesse seu trabalho e punisse 

candidatos que são dados como “Ficha Suja” e impedisse a candidatura de pessoas que teriam uma 

moralidade duvidosa quanto as ações públicas e mesmo privadas. 

 
4.1 Constitucionalidade da Lei 

 

 
Houve uma discussão em 2010 sobre se a lei já poderia começar a ser utilizada nas eleições 

daquele ano. Alguns tribunais já julgavam candidatos com base na lei, impedindo candidaturas ou a 

contagem de votos do candidato, uma vez que a mesma já havia sido sancionada. Porém, essas 

decisões começaram a ser questionadas e muitos candidatos começaram a entrar com recursos 

contra a lei, argumentando que havia uma inconstitucionalidade na aplicação da mesma naquele 

ano, a partir de duas alegações: a violação da presunção da inocência (que diz que a pessoa só pode 

ser considerada culpada após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória) e em segundo 

lugar, por inaplicabilidade da lei nas eleições 2010 por afronta ao artigo 16 da constituição federal 

(o mesmo diz que uma lei que modifica o código eleitoral, só pode passar a valer um ano após sua 

entrada em vigor, DUARTE e IORIO: 2012). Isso nos leva as grandes discussões que vem sendo 

tratadas a respeito sobre as questões de liberdade democrática, ou seja, mesmo havendo uma 

vontade popular, uma vontade de maioria não pode afrontar a direitos legitimados dos indivíduos. 

 
No Estado de Constitucionalismo democrático, muitas vezes Constituição e Democracia 

entram em tensão, já que as liberdade individuais e de pequenos grupos devem ser asseguradas 

contra a “tirania da maioria” colocada por Tocqueville (1969) e “O Federalista” (1993) na Teoria 

Política. Os sistemas de controle e os atos normativos que tendem a impor limites a vontade da 



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 7575 

maioria e obter freios necessários a esta que é em geral quem está representada na lei, causa conflito 

entre esses setores representativos. A Constituição tem que expressar a vontade da maioria sim, mas 

garantir as liberdades dos indivíduos. Essa tensão expressa claramente o problema que a democracia 

nos traz e que Tocqueville expunha exaustivamente, enquanto a que o incremento inevitável da 

igualdade nas sociedade democráticas poderia por em risco a liberdade dos indivíduos. A 

democracia quando baseada diretamente em uma vontade da maioria e expressamente colocada 

como interesse dessa maioria, ataca diretamente as liberdades dos indivíduos com o risco mesmo 

decair em um autoritarismo podendo por fim a própria democracia2. Com várias ações 

ingressadascom base nos dois pressupostos colocados anteriormente e ações de controle abstrato 

da constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal optou por não aplicar a lei nas eleições de 

2010, validando-as então para as seguintes eleições. O próprio fato de várias questões que 

estavam sancionadas dentro do projeto como a impugnação de candidatos que tivessem processos 

corridos em algum órgão judicial mesmo sem o trânsito em julgado terem sido questionadas, levaram 

a uma certa descrença no efetivo poder que tal lei poderia vir a ter de fato. Todos queriam a lei, 

mas a discussão sobre o constitucionalismo democrático tomou parte dos discursos. O Ministro do 

Supremo Dias Tofoli colocou em cheque o caráter popular da lei já que ela acabou sendo assinada 

por líderes partidários, e sendo assim, para ele, a lei era mais fruto de intrigas entre partidos. O 

Ministro Gilmar Mendes também questionando o fruto da tensão que tal lei causaria a liberdade 

democrática necessária afirmou que “iniciativa popular não tem o condão de violar a constituição”3. 
 

Já outros Ministros afirmavam a necessidade da lei. Ricardo Lewandówski afirmava : “Não se 

registrou nenhum casuísmo ou rompimento da chamada paridade de armas que pudesse acarretar 

alguma deformação no processo eleitoral. Lei da ficha limpa simplesmente estabelece condições de 

inelegibilidade sem interferência no processo eleitoral”. 4
 

As discussões foram acirradas e em duas vezes que foram ao STF ficaram empatadas em 5 a 

5. Somente com a entrada do Ministro Luis Fux com voto contrário a lei é que ela passou a deixar 

de valer de vez para o ano de 2010 sendo passada para 2012. 

Isso levou a questionamentos já que a lei foi um projeto de iniciativa popular e amplamente 

aceito pelas duas casas legislativas. Haveria nesse caso então uma sobreposição de poderes? O STF 

tomou uma decisão que vai contra a democracia representativa e participativa? Em grande parte, o 

que se compreendeu é que de fato o judiciário tomou a frente de um debate que se entendia como 

totalmente popular e um fruto dessa discussão. Sendo assim, o judiciário acaba por se mostrar 

                                                           
2
 Eis aí um argumento Habermasiano sobre a discussão do constitucionalismo democrático, mostrando que o 

processo de formação da constituição deve ser dado por um processo procedimental para que não se caia em 

problemas constitucionais como o nazismo, que expressava uma determinada vontade da maioria na constituição 
3
 http://www.gazetadopovo.com.br/blog/conexaobrasilia/?id=1110303, acessado em 07/01/2012 

4
 http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/03/supremo-derruba-validade-da-ficha-limpa-nas-eleicoes-de-2010.html , 

acessado em 07/01/2012). 

http://www.gazetadopovo.com.br/blog/conexaobrasilia/?id=1110303
http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/03/supremo-derruba-validade-da-ficha-limpa-nas-eleicoes-de-2010.html
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ambíguo as relações democráticas das quais defende. Se por um lado o judiciário é a instituição que 

abre caminhos numerosos de luta a uma cidadania mais ativa, que ativa canais de mediação entre a 

sociedade civil e o Estado a partir de suas ações, por outro ele entra em confronto com essa 

cidadania própria que ajuda a construir. Certo é, que neste caso o STF não ocasionou ser um 

legislador, afinal não mexeu no texto, mas agiu diretamente no sentimento de democracia dos 

cidadãos, uma vez que a lei que não infringia direitos fundamentais dos indivíduos, já que o caso 

que deu mais assunto foi o de que o funcionamento de uma regra eleitoral somente pode passar a 

valer um ano depois de sancionada. Um princípio que é totalmente técnico, mas que deixa o 

princípio democrático de lado. Nesse ponto, a legitimidade democrática ficou um tanto quanto 

desapontada e causou a muitos um certo desgosto já que um contramajoritarismo5  
jurídico 

secolocou a uma decisão popular. Esse campo abre a discussão sobre o papel político que os juízes 

tem no sistema de constitucionalismo democrático. Como podemos ver, a lei era boa e tinha a 

aprovação de grande parte da sociedade, porém como mostrou-se inconstitucional para aquele ano, 

foi vencida pelo contramajoritarismo da corte. A democracia nesse caso foi instituída por poucos 

para que não fosse danificada. 

 
4.2 Um Judiciário cada vez mais atuante 

 
Uma grande parte dos assuntos que tem na sociedade e no sistema político uma certa 

dificuldade e que o debate fica sempre em situações de não resolução entre as partes, como é o caso 

de assuntos sobre o aborto de fetos anencefálicos, a união estável entre casais homossexuais, a lei 

de fidelidade partidária, casos de greves de servidores públicos, questões de nepotismo nos três 

poderes são questões que vem entrando na pauta diária do STF. Também as reformas que se 

mostram tão necessárias como as previdenciária, tributária e política acabam sendo tocadas em 

alguns pontos pelo judiciário. Todas essas questões, são assuntos que tem tido relevância cada vez 

maior e que acabam por chegar sempre as mãos dos juízes para que possam ser resolvidas, uma vez 

que a discussão entre os legisladores fica em grande parte parada. Tudo isso, vem sendo passado no 

discurso de uma necessidade de reaver as formas de representação política, que tem questionado 

cada vez mais as formas tradicionais de representação, onde o congresso deveria dar conta da 

representação sendo o principal ator e acaba por não conseguir, deixando em grande parte, para que 

as cortes decidam sobre os assuntos mais polêmicos ( embora, muitas vezes também as cortes se 

furtem a resolver determinados assuntos). A esfera jurídica toma dimensões sociais cada vez maiores 

na esfera pública fazendo com que juízes façam também um papel de representante. 

                                                           
5
 Contramajoritarismo diz respeito a decisão de um pequeno colegiado contra a vontade de muitos que pode ser 

prejudicial a pequenos grupos. Muitas vezes a maioria pode desejar algo que seria prejudicial as vontades individuais 
e a pequenos grupos de interesses, com isso, o judiciário que pode estar na figura de um juiz ou de um grupo de 
magistrados vai na direção contrária a esse majoritarismo. 
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Com essa maior atuação do judiciário no cenário político e com a explosão de processos 

judiciais que tem tido uma ascensão cada vez maior, a própria agenda de setores executivos e 

legislativos acabam tendo mesmo que se ajustar as necessidades que são colocadas pelos atores 

jurídicos (principalmente a agenda executiva). Governadores, prefeitos e legisladores tem que estar 

pautando agora também suas agendas de forma que não venha a ferir princípios constitucionais. 

Porém, por haver muitas vezes uma complexa compreensão do processo constitucional, o judiciário 

vem intervir nesses pontos para que haja uma maior eficiência no sistema democrático. Cada vez 

mais tem crescido também as ações por improbidade administrativa contra diversos atores políticos, 

fazendo com que tenham que ter mais atenção as suas ações de forma que implemente de fato as 

necessidades constitucionais de representação popular. O judiciário age como uma parte 

tecnocrática no sistema político fazendo com que dispositivos constitucionais devam ser cumpridos e 

fazendo mesmo que os atores políticos devam estar sempre atentos aos posicionamentos próprios. 

Isso leva a um determinado ativismo judicial que tem sido amplamente discutido em diversas 

literaturas. 

A expansão dos poderes dos juízes tem dois tipos ou formas de judicialização como mostra 

(CARVALHO 2004) esclarecendo modelos considerados por Vallinder: 

 
a) from without corresponde á reação do judiciário frente a provocação de terceiro, que tem por 

finalidade revisar a decisão de um poder político tomando como base a Constituição. Ao fazer esta 

revisão o judiciário estaria ampliando seu poder frente aos demais poderes; e 

 
b) from within, é a utilização de membros do Judiciário na administração pública: corresponde à 

incorporação da metodologia e procedimento judiciais pelas instituições administrativas que eles 

ocupam. 

Essa forma de judicialização coloca o judiciário a partir de um “hiperdimensionamento” que 

tem bases em eixos procedimentais e substanciais6. Nesses dois pontos há uma grande discussão, já 

que nos pontos procedimentais, esse “hiperdimensionamento” não vá levar necessariamente a um 

aumento da cidadania necessária as questões políticas, e na esfera substancialista no que toca a 

questões de políticas públicas, por exemplo, enquanto componente de setores políticos que são 

eleitos pelo voto popular. Nesse “hiperdimensionamento” do poder judiciário estabelece-se um 

                                                           
6
 O Eixo Procedimentalista vê na judicialização da política a interpretação de ser utilizada como sintoma de 

necessidade de recuperar o sentido original de soberania popular, ainda que apresente um risco a ordem jurídica dos 
direitos constituídos, ou seja, uma forma de conseguir uma cidadania ativa. Esse Eixo é em geral defendido por 
Habermas e Garapon. O Eixo Substancialista vê o sistema de compreensão jurisprudencial como um bom contraponto 
a tendência conservadora dos legisladores. Nesse eixo a judicialização da política é posta como um substituto 
funcional necessário a recuperação do sentido original, não da soberania popular, como no outro eixo, mas da própria 
idéia de uma ordem jurídica formada por direitos constituídos e compartilhados por todos os cidadãos. Esse eixo é 
colocado por autores como Dworkin e Capelleti. 
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questionamento para as teorias políticas e jurídicas quanto aos limites necessários que o judiciário 

deve ter e em que parte do constitucionalismo deve se colocar tais limites. 

 
Com isso, a discussão gira em torno da legitimidade das decisões que vai causando um 

tensionamento entre os poderes a fins de discutir qual deles tem mais legitimidade para 

determinadas ações. Certo é, que com um certo descrédito que a política representativa tradicional 

acabou por criar, em uma maioria de vezes, a população dá mais respaldo as ações jurídicas, pelo 

menos no que toca a aspectos mais técnicos das demandas sociais. A judicialização de setores da 

saúde como distribuição de remédios, tratamento de doenças, cirurgias e outras necessidades nessa 

área que são consideradas urgentes, são tratadas de perto pelos Ministérios Públicos e a população 

compreende como essencial tal tratamento que se entende como universal e imprescindível a todos. 

Porém, esse é um ponto como o que Garapon (1999) chama de “pontos quentes”, que são pontos 

limites das relações sociais, como questões relacionadas com as drogas ou as infrações de menores. 

Porém, quando se toca nas decisões do campo político, o grande número de interesses contrários 

que tem e mesmo a certeza de que não há uma unanimidade de pensamento (como no caso em que o 

Ministério Público obriga o poder executivo a atender as demandas da saúde em que é óbvio que 

todos querem que isso seja cumprido e raramente vai haver quem se oponha a tal questão) faz com 

que a briga pelo discurso que se faça mais legítimo torne-se mais acirrada ainda. Essa compreensão é 

bastante visível na tensão que se causou na criação da constitucionalidade da Lei de Ficha Limpa. 

Sabe-se que a normatividade da lei é bastante necessária, porém os processos argumentativos sobre a 

operacionalidade da mesma entram em grande processo de discussão. 

 

Nas eleições de 2012, muitos candidatos tiveram a candidatura impugnada em 1° instância e 

mesmo assim concorreram as eleições com recursos. Se por um lado, o entendimento em grande 

parte é que mesmo com recursos não se poderia contabilizar os votos do mesmo, houve ainda 

jurisprudência favorável a contabilização de votos. E isso é parte da discussão que se alega sobre a 

presunção da inocência como um princípio constitucional que deve ser assegurado. Fato é que a 

discussão muitas vezes gira sobre a falha da lei na questão da legitimidade, uma vez que mesmo 

com o registro impugnado, o candidato concorre podendo seus votos não serem contabilizados e 

deixando os eleitores votarem, muitas vezes em número expressivo no candidato, mas perdendo seu 

voto por não ser contabilizado. Nesse ponto, entra a discussão sobre a necessidade de uma reforma 

política mais ampla no que tange a punição no caso a partidos de candidatos condenados em 

processos de improbidade ou mesmo criminais. 

 
O que entra também na pauta de discussões é que quando a sociedade joga toda essa carga 

de necessidade de punição a candidatos que tenham algum tipo de condenação, acaba por se mostrar 

um tanto quanto infantilizada, já que mesmo o processo não transitando em julgado, ela mesma 
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poderia optar por não votar no candidato. Por mais que não sejam todos os setores da sociedade que 

apoiem a lei, ela é constantemente comentada nos serviços de comunicação, sendo que o 

conhecimento da mesma é bastante amplo por parte de toda a sociedade. Não houve movimentos 

sociais contra ela. Isso então demonstra que por mais que nem todos tenham pedido por ela, a 

maioria aprovou a mesma. Quando o candidato recebe votos, mesmo com o registro impugnado, 

entra mais uma vez a discussão da legitimidade política em jogo, já que pelo exercício democrático, 

mesmo com uma impugnação judicial ele recebeu votos. Entramos em um problema que nos leva a 

refletir sobre o problema do que seria uma maturidade política com que a sociedade deveria agir, ou 

pelo menos, como se esperaria que ela agisse. Se esse mesmo candidato recebe votos com denúncias 

e processos contra si, por mais que se compreenda essa democracia como deficitária na questão de 

“boas escolhas” essa decisão é ainda legítima, e é nessa esfera de discussão que está a grande 

tensão. 

 

Essa discussão acaba por nos remeter ao trabalho, sobre a necessidade de se ter um político 

profissional e de vocação no sentido weberiano do termo. Para Weber (1968), o político profissional é 

aquele que consegue reunir em si 3 (três) qualidades determinantes que são: 1) A paixão, como 

devoção por uma causa, o propósito de realizar 2) O sentimento de responsabilidade que é o guia a 

paixão 3) Senso de proporção que é o agir moderadamente e com calma a ver as necessidades 

políticas usando mais a cabeça do que o coração. (a lei da ficha limpa pode ser vista também como a 

lei de responsabilidade fiscal). O próprio Weber expõe a dificuldade de se ter um sentimento de 

paixão e de senso de responsabilidade juntos já que respectivamente um diz respeito a uma ética da 

convicção, ou seja, a certeza de que o que quer fazer é o “bem” e o outro a uma ética da 

responsabilidade como pondera o que é o “bem”, como o exemplo de entrar em uma guerra. O 

político profissional seria o tipo ideal necessário a política moderna de massas, onde as decisões e 

as vontades devem ser bastante refletidas. O político profissional se dedica inteiramente a atuação 

na vida política, que depende dela financeiramente para viver, atuando segundo uma ética de 

responsabilidade . A lei de Ficha Limpa traz em si uma ideia do porte que carrega o tipo ideal 

weberiano de político. Se o candidato já mostrou não ter tais qualidades ele pode concorrer? E na 

contramão disso, se o candidato tem eleitores que confiam nele (ou votam talvez por falta de opção) 

não é uma perda de legitimidade democrática? Nessas duas questões estão dados os problemas quese 

tem entre a legitimidade de um modelo político baseado em uma soberania popular que muitas 

vezes está materializada na Constituição como posto anteriormente e um sistema político 

representativo de cunho liberal que tem como base a defesa dos direitos inalienáveis do indivíduo. 

Esse é um questionamento que vai estar sempre posto na base das discussões, uma vez que tal 

tensão se mostra impossível de se resolver, porque a representatividade e a constitucionalidade 

estão muitas vezes em linhas opostas e devem ser sempre objeto de ampla discussão. Mas certo é 
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que os sistemas de controle dos indivíduos políticos deve estar cada vez mais atento as necessidades 

de se manter uma legitimidade do que de fato as pessoas desejam. É preciso manter o controle 

mantendo também a representatividade. 

 
4.3 Constituição e Contra-majoritarismo judicial 

 

 
Com essa questão que expomos de representação em linha contrária a alguns pontos da 

Constituição, entramos numa problemática que abre ampla margem de debate sobre o que é mais 

democrático. A Constituição é a materialização maior das ideias de uma nação, porém, como já dito 

anteriormente, nela também está materializada a ideia em geral do que a maioria entende como 

necessário para que seja democrático. Quando se discute o que o povo quer e o que a Constituição 

precisa, devemos discutir as questões de contra-majoritarismo (expressa claramente na questão da 

lei de ficha limpa quando o STF se mostra contrário a uma decisão popular que é justamente a 

contraposição de um poder que não foi eleito a decisões de pessoas que governam com autonomia e 

legitimidade dada pela maioria). Quanto a isso, a Teoria política em grande parte entende como 

necessário a garantia de liberdade e compreende como perfeitamente essencial e necessário a 

proteção da cidadania como colocado por Tocqueville: 

 
“ Algo de análogo devo dizer com relação ao poder judiciário. É essência do poder judiciário 

ocupar- se dos interesses particulares e sem hesitação voltar os olhares para os pequenos objetos que se 

expõem a sua vista; é ainda da essência desse poder não vir por si mesmo em socorro daqueles que 

são oprimidos, mas estar constantemente a disposição do mais humilde entre eles. Este, por mais fraco 

que o suponhamos pode sempre forçar o juiz a ouvir a sua queixa e a ela responder: isso diz com a 

própria constituição do poder judiciário. Tal poder, é, pois, essencialmente aplicável as necessidades da 

liberdade, numa época em que o olho e a mão do soberano se introduzem interminavelmente entre os 

menores detalhes das ações humanas e onde os particulares demasiado frágeis para proteger-se a si 

mesmos, são por demais isolados para poder contar com o socorro de seus semelhantes. A força dos 

tribunais tem sido em todos os tempos, a maior garantia que se pode oferecer à independência 

individual, mas isso é verdadeiro sobretudo nos séculos democráticos; os direitos e os interesses 

particulares, nesses séculos, muitas vezes correm perigo, se o poder judiciário não cresce e não se 

amplia a medida que se igualam as condições.”( TOCQUEVILLE.LivroII, 1969, pag. 536) 

Tocqueville nos mostra a importância que se tem de um judiciário que venha a salvaguardar 

os interesses particulares que são os direitos que tem as minorias (um dos exemplos atuais mais 

claros foi a medida que considerou constitucional os contratos de união estável entre casais do 

mesmo sexo) que estão claramente no pontos mais fracos de correntes que são majoritárias. Sempre 

que Executivo e Legislativo se furtam ao cumprimento dos deveres que deviam tomar a frente, 
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acabam por jogar a decisão aos atores jurídicos. Onde os procedimentos tomados pelos atores do 

Executivo ou do Legislativo são considerados desiguais, insatisfatórios e falhos, o Judiciário é 

chamado a atuar de forma direta, causando muitas vezes esse contra-majoritarismo. Nesse ponto, 

Judiciário e política vão estar se aproximando cada vez mais. “Sob tais condições, ocorre uma certa 

aproximação  entre  Direito  e  Política  e,  em vários  casos,  torna-se  difícil  distinguir  entre  um 

´direito´ e um ´interesse político´” (CARVALHO:1997). 
 

 
Esse debate é diretamente pautado em problemas sobre um sistema de justiça ( seja ele 

político ou jurídico) que favoreça a grupos os mais diversos sem estar minando a liberdade de cada 

um seja no campo cultural, religioso, econômico e quantos mais possíveis forem. O regramento 

entre os poderes, deve ser feito a garantir a liberdade de acesso ao indivíduo. Se isso acontece, a 

judicialização da política mostra-se bastante importante ao processo democrático, como tem sido 

atualmente. 

 

Considerações finais: 
 
 

A lei de ficha limpa é fruto desse processo de melhoramento das discussões sobre assuntos 

que a sociedade até então não participava e não discutia. Embora a sociedade não debata ainda 

diretamente todos os processos políticos que podem levar à corrupção ela foi confrontada e colocada 

a pensar sobre o grande processo de corrupção eleitoral e sobre o tipo de governante que deseja. 

 
A lei por si só não vai poder resolver todos os problemas relativos ao sistema eleitoral e nem 

ser um “moralizador” como pretendido por muitos. Porém, o relevante a ser ressaltado aqui é o 

maior envolvimento que teve a sociedade civil nesse processo. 

 
A sociedade inserindo-se mais no processo de competição e de luta por direitos, pode estar 

mais próxima ao processo político a que muitas vezes considera como ruim em relação ao judiciário 

que é pensado em geral como o setor que está “livre de tentações e interesses”. O processo 

moralizador da política é a própria luta cívica na esfera pública pela conquista dos direitos. E desse 

ponto os cidadãos tem mais meios de por freios as considerações ruins da política e inferir nesse 

campo com ampliação da competição e da melhoria institucional que deseja. 
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Composição do gabinete presidencial no governo de Dilma Rousseff 

Haína Coelho Pereira da Silva
1 

 

 

 

Resumo: No presidencialismo brasileiro é constatada uma característica peculiar, presente na 

composição do gabinete executivo: a formação de coalizões multipartidárias e com algum grau de 

heterogeneidade ideológica, como observado por Amorim Neto. Este paper tem como um de seus 

objetivos analisar o gabinete da presidente Dilma Rousseff, observando quais partidos estão 

presentes na coalizão e como esta se apresenta no que tange a heterogeneidade ideológica de sua 

composição. Foram descritos por Sérgio Abranches diversos fatores de risco à governabilidade que 

as coalizões de maior porte acarretam, como exemplo a instabilidade trazida por possíveis conflitos 

ideológicos entre os membros da composição e negociações intrapartidárias. A solução teórica para 

equilibrar tais conflitos estaria na proporcionalidade entre a distribuição de pastas ministeriais e o 

peso parlamentar de cada partido da coalizão, como proposto pelo mesmo autor. Tal 

proporcionalidade é chamada de coalescência, e pode ser calculada através de uma fórmula 

matemática sugerida por Richard Rose, que será utilizada neste trabalho para avaliar a coalescência 

do atual gabinete, buscando sua possível interferência na governabilidade em votações no 

Congresso. Por fim, ao tratar da distribuição de pastas ministeriais, o artigo discute seu recente 

crescimento numérico, e o impacto de tal fato no comportamento do gabinete. 

Palavras-chave: coalizões, coalescência, disciplina parlamentar, gabinete de Dilma Rousseff. 

 

INTRODUÇÃO 

 Apesar de todas as previsões pessimistas sobre o desenho institucional brasileiro – e elas 

abrangiam regime político, sistema partidário, sistema federalista, sistema político de uma forma 

geral – os anos provaram que as instituições brasileiras estavam, de forma endógena, aptas a 

funcionar. O presidencialismo de coalizão, em especial, não era algo antevisto em teoria, mas que 

possibilitou ao presidente brasileiro governar com maioria parlamentar, aprovando seus projetos de 

lei. Buscando uma semelhança com o parlamentarismo, surge a proporcionalidade de distribuição 

de pastas ministeriais aos partidos da coalizão, esperando fortalecimento (ou segurança) do apoio no 

plenário. Trabalhos consagrados já avaliaram diversos governos ao longo da história do Brasil até o 

governo Lula, então, neste artigo, observaremos a composição e comportamento da coalizão do – 
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ainda em andamento – governo da presidente Dilma Rousseff. Para tal, será apresentada a literatura 

concernente, o contexto da posse da presidente, a coleta de dados referente a proporcionalidade e 

votações e a comparação dos gabinetes formados.  

O QUE A LITERATURA JÁ DISSE 

O desenho institucional favorecedor de entraves, aplicado pela Constituição de 88 no Brasil, 

é tema tradicional da Ciência Política, assim como sua refutação. O presidencialismo 

multipartidário foi uma das características que mais sofreu críticas e previsões tenebrosas quanto a 

seu papel na estabilidade política e institucional num país recém-saído de regime autoritário. Uma 

preocupação geral era demonstrada acerca da escolha de um regime dito tendente a conflitos, na 

presença de personalização de poder, de um jogo de soma zero ditado pelo mandato presidencial, de 

legitimidade dúbia referente aos poderes Executivo e Legislativo (LINZ, 1991) – tudo isso somado 

ao sistema partidário de caráter frouxo resultaria num sistema político vulnerável a instabilidade 

democrática e maior fragilização dos partidos políticos (MAINWARING, 1993). 

O argumento é o de que o presidente, apesar de poderes que o categorizam como um dos 

chefes de governo mais fortes do mundo, não conseguiria por em prática tais competências devido 

ao necessário apoio parlamentar para culminar na governabilidade. Governabilidade esta já foi até 

mesmo dita como problema permanente no Brasil (AMES, 2003), já que o presidente teria 

problemas sérios para estabelecer sua agenda legislativa e não poderia contar com maiorias 

parlamentares nominais. O legislativo, ainda, seria dominado por parlamentares egoístas, 

defendendo apenas interesses próprios que gerassem retornos ao seu curral eleitoral, situação 

permitida pelo sistema eleitoral de lista aberta, que aproximaria de maneira nociva o candidato do 

eleitor, permitindo relações clientelistas. 

Assim, o presidente seria refém das medidas provisórias, tornando o mecanismo numa 

prática imperialista advinda da ausência de apoio parlamentar no ato de governar. Tal conjuntura, 

ao lado de outras instituições encontradas no novo desenho brasileiro, levaria à paralisia do 

governo, constituindo uma ameaça ao próprio regime democrático. 

Conivente com o sistema político está o sistema partidário. Mais do que uma característica 

sistêmica, a postura isolada dos partidos era dita como preocupante. Alegou-se que sua indisciplina, 

com exceção de partidos ideologicamente fortes – e por isso coesos – como o PT, era característica 

acentuada, aliada ainda às trocas de filiação partidária e as disputas de facções internas. Isso 

volatilizava as relações entre presidentes e partidos, tornando “a política mais ad hoc, mais 

personalista e menos institucionalizada no Brasil”. (MAINWARING, 1991). 

Entretanto, contrariando a literatura brasilianista pessimista, trabalhos nacionais trouxeram à 

tona a falta de fundamento de tais argumentos devido à negligência dada a aspectos muito 
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importantes que não o sistema político e partidário. Atentou-se pela primeira vez para o regimento 

interno que regularia o processo decisório no Legislativo, que viria a equilibrar os incentivos 

gerados pelo sistema eleitoral, justamente os que colocam o Congresso na posição de veto player do 

Executivo.  

De fato, mostrou-se que o presidente brasileiro tem mão de diversas prerrogativas 

legislativas, algumas delas exclusivas, como a de iniciar matérias orçamentárias, tributárias e 

relativas à organização administrativa. Em outras áreas que ele não possui o poder exclusivo está o 

poder de forçar a apreciação e os prazos de determinadas matérias – fora a solicitação de urgência 

de apreciação. Tais atributos constituem o poder de agenda do Executivo. (LIMONGI e 

FIGUEIREDO, 1999). O poder de agenda é essencial para gerar cooperação parlamentar. O próprio 

Mainwaring (1991) menciona mecanismos que o presidente pode usar para fugir da legislatura, mas 

não chega a essas conclusões. 

No que tange a frouxidão partidária, provou-se empiricamente que mesmo na presença de 

mecanismos incentivadores de indisciplina, estes não a produziram. Tais mecanismos, note, são 

externos ao Congresso, e por isso inadequados para explicar o processo legislativo. Observações de 

votações (LIMONGI e FIGUEIREDO, 1999) mostraram que o plenário é mais consistente e 

estruturado ideologicamente do que se esperava, levando em conta a fragmentação partidária, e que 

os níveis de disciplina são altos. Acontece que a partir de 1989 o Colégio de Líderes foi 

institucionalizado pelo regimento interno da Câmara – e esse grupo associado à influência de pauta 

pertencente aos líderes partidários que o compõem acaba por controlar a pauta no Congresso através 

do recurso de urgência, sua atuação implicando na transformação dos projetos em lei, e em menor 

tempo de tramitação. O colégio de líderes é o centro condutor do processo decisório da Câmara – e 

ainda mais importante para este trabalho, ele se utiliza do pedido de urgência para atender as 

demandas administrativas dos poderes Executivo e Judiciário. 

As bancadas têm o voto indicado pelo líder partidário, e mesmo os partidos pequenos não 

demonstram comportamento diferenciado dos colegas de maior peso, atribuindo previsibilidade ao 

plenário. Foi a instituição parlamentar que dá o controle da agenda legislativa ao líder partidário, 

um regulamento interno, que constrangeu o comportamento propositivo individual, reduzindo a 

debilidade partidária prevista pelo sistema político e eleitoral. 

Apresentados os contra-argumentos, sabemos agora que a relação entre Executivo e 

Legislativo não é tão conflituosa como antes suposta. O presidente tem poderes que o permitem 

atuar de modo mais confortável no plenário, e o Congresso não se comporta de forma desordenada 

como se pensava. Destarte, governar no Brasil não é tão difícil quanto se previra. Contudo, antes de 

afirmar que a situação inversa é a real (que na verdade é fácil governar no Brasil), é necessário 
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atentar para o fato de que as questões que concernem à governabilidade são outras. 

Em sistemas pluripartidários é comum que o governo seja formado por um partido 

minoritário que ainda assim aprove seus projetos no parlamento (STROM, 1990)
2
, e isso se daria 

possivelmente pela associação a algum parceiro no Legislativo (LAVER e SCHOFIELD, 1992)
3
. A 

situação é bem aplicada ao Brasil, mas provavelmente numa dimensão não prevista por esses 

autores. O fato é: o apoio parlamentar ao partido do governo, as nossas coalizões, se mostraram em 

formato bastante peculiar, considerando nosso sistema político. 

Levando em conta diferentes possibilidades de quadro de apoio no parlamento, o presidente 

precisa ter uma estratégia de governo. Seus objetivos programáticos podem ser implementados 

através de projetos de lei levados à votação no plenário ou de suas prerrogativas citadas 

anteriormente – principalmente seu poder de decreto. A implementação por prerrogativas será mais 

presente quando o poder presidencial de decreto for extenso, quando o mandato estiver avançado no 

tempo – dispondo de menos tempo útil para aprovar seus projetos (AMORIM NETO, 2006). A 

presença de problemas de barganha também incentiva a provisão do poder de decreto ao Executivo 

pelo próprio Legislativo. Quando este se encontra em baixos níveis de disciplina partidária, 

requerem votos majoritários em mais de uma câmara para procedimentos ordinários, apresenta 

informações escassas sobre as políticas, e/ou necessita implementar com urgência uma política, a 

barganha se torna custosa. Assim, o Legislativo prefere se apoiar em decretos do Executivo. 

(SHUGART e CAREY, 1998).  

Objetivos programáticos alcançados por projetos de lei serão mais corriqueiros no início de 

mandato, quando se dispõe de tempo para a política ser discutida e votada no Congresso. Projetos 

de lei aprovados serão mais duradouros do que decretos, mas sofrem o risco de modificação e sua 

aprovação é de difícil obtenção devido à requerida maioria legislativa na votação. (AMORIM 

NETO, 2006). Por isso, é essencial que o partido do presidente tenha uma bancada ampla na 

Assembleia, ou que se tenha apoio suficiente de outros partidos. Para que esse apoio funcione, os 

parlamentares devem ser disciplinados a seu líder. 

Na contenda sobre o “entrave brasileiro”, alegou-se que o presidente não conseguiria 

implementar seus objetivos devido aos constrangimentos institucionais ao apoio parlamentar. Ora, 

visto que tal fato é falso, que o presidente vale-se de poder legislativo e que os partidos mostram-se 

disciplinados e até mesmo previsíveis, governar no Brasil se tornou um processo semelhante ao de 

sistemas parlamentaristas, onde se busca a aprovação da agenda legislativa do presidente e este 

                                                           
2
 STROM, Kaare. (1990), Minority government and majority rule. Nova York, Cambridge University Press.  

3
 LAVER, Michael J.; e SCHOFIELD, Norman. (1992), Multiparty government: the politics of coalition in Europe. Oxford, 

Oxford University Press.  



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 8888 

domina a produção legal das leis sancionadas. Tal procedimento foi permitido pela formação de 

coalizões partidárias no Executivo. 

É visto que na conjuntura brasileira, graças a essas coalizões partidárias, a estratégia mais 

utilizada é a de aprovação de projetos de lei. Garante-se um governo de maioria, que vem atrelado a 

um gabinete majoritário – distribuindo assim as pastas ministeriais aos partidos da coalizão 

(AMORIM NETO, 2006). Pode-se arriscar dizer que os gabinetes de coalizão frequentemente 

ocorrem não só para favorecer o partido do governo, mas também os “perdedores”, que consideram 

muito alto o custo de esperar quatro anos para que surja a possibilidade de usufruir de ministérios. 

A condição para que os partidos permanecessem na oposição seria a crença de vantagens eleitorais 

futuras ou a preponderância de sua própria legislação (CHEIBUB et al, 2002). 

Essa característica da formação dos gabinetes presidenciais brasileiros é o que inspirou a 

teoria do presidencialismo de coalizão (ABRANCHES, 1988). Os aspectos que incentivariam o 

gabinete de coalizão, com mais destaque, seriam a organização federalista e o bicameralismo. Em 

coalizões concentradas, em que o partido do presidente é majoritário, há um controle maior do 

presidente em relação a partidos menores. Seria um típico gabinete presidencialista, em que sua 

composição é presumida como minimamente vitoriosa, a evitar assim a diluição de ministros como 

busca de poder. Não se pode afirmar, contudo, que as coalizões partidárias são um fenômeno 

advindo da redemocratização do Brasil, sendo que o próprio Abranches observou o período de 1946 

a 1964 para descrever tal feitio da política brasileira. 

A importância da formação de gabinetes (atribuição de pastas ministeriais) tem indícios na 

identificação dos objetivos dos presidentes. Para Amorim Neto, os dois principais objetivos seriam 

a consecução de metas programáticas e o controle sobre o aparato burocrático à disposição do Poder 

Executivo. Para que os presidentes possam realizar esses objetivos, o poder de nomeação dos postos 

ministeriais é um recurso de incontestável valor.  

O que o mesmo autor verificou foi que no período de 1985 a 2003, no Brasil, os arranjos 

ministeriais se apresentam sempre multipartidários e com algum grau de heterogeneidade 

ideológica. Isso poderia ser explicado em uma escala de acontecimentos.  

Primeiramente, é importante lembrar a instabilidade política que marcou os primeiros 

governos civis após o período de ditadura militar, sendo eles José Sarney (1985-1989), Fernando 

Collor (1990-1992) e Itamar Franco (1993-1994). A partir da gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, a governabilidade se tornou mais sólida, principalmente devido à estabilidade 

institucional, esta por sua vez advinda das relações construídas entre os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. A articulação entre Executivo e Judiciário possibilita maior controle de 

constitucionalidade, enquanto que o conflito entre Executivo e Legislativo se tornou crucial para a 
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manutenção da democracia. O apoio parlamentar dá ao Executivo ainda mais governabilidade e 

trazem mais estabilidade institucional: os ministérios de Collor trouxeram menos de 30% de adesão 

no Congresso, e o governo FHC teve aliança com os quatro grandes partidos do Parlamento (PFL, 

PMDB, PSDB E PPB), e outros menores, tendo assim quase 77% de apoio nominal na Casa. O 

governo Lula trouxe o ministério mais fragmentado da história do presidencialismo latino-

americano, com oito partidos representados nas pastas ministeriais – até então. 

Os dados recentes reiteram características apresentadas no início da Constituição vigente: 

instabilidade de alto risco (relacionado com negociação interpartidária, potencial de conflito, 

posição ideológica e pragmática dos membros da coalizão) e a dependência que surge em relação à 

capacidade do governo a despeito do cumprimento dos acordos e compromissos formulados no 

momento de constituição das coalizões. Destarte, é para o presidente que convergem todas as 

consequências, negativas ou positivas, da formação de coalizões – as forças criadas e o ônus das 

possíveis crises do governo (ABRANCHES, 1988). 

Uma possível solução de equilíbrio para os problemas de negociação entre o presidente e os 

partidos que partilham o poder Executivo, proposta por Amorim Neto, estaria na proporcionalidade 

da distribuição de pastas ministeriais. Supõe-se que essa repartição acompanharia 

proporcionalmente o peso parlamentar de cada partido da coalizão. Denomina-se o nível de 

proporcionalidade de Coalescência. É “uma variável contínua: quanto maior a proporcionalidade 

entre as cotas ministeriais dos partidos e seus pesos parlamentares, mais coalescente será o 

Ministério.” (AMORIM NETO, 2000). 

No regime parlamentarista, ao entrar para a coalizão, as pastas ministeriais são distribuídas 

de acordo com o peso no plenário que o partido possui. É uma forma de controlar o apoio 

legislativo, já que os partidos comprometem-se e formam o governo, embora existam variações, e 

nem todas as coalizões sejam formadas por acordos formais (FIGUEIREDO, 2007). No 

presidencialismo, um partido não sela compromisso com o presidente no momento em que tem uma 

indicação para ministério. Ou seja, um gabinete de coalizão, no qual os partidos pertencem a 

diversos partidos (AMORIM NETO, 2000) seria uma coalizão governamental, e o apoio de partidos 

à agenda legislativa do presidente formaria uma coalizão legislativa (FIGUEIREDO, 2007). Por 

isso, a proporcionalidade não é tratada como obrigação, já que a confiança parlamentar não é um 

requisito para o partido permanecer no cargo ministerial que lhe foi dado. Logo, se o presidente 

pretende governar por meio de suas prerrogativas, a proporcionalidade não será um fator tão 

presente. Mas se a estratégia for governar por projetos de lei, espera-se um gabinete coalescente. É 

como Abranches (1988) expõe: a política brasileira, de forma particular, conseguiu unir 

proporcionalidade, multipartidarismo, “presidencialismo imperial” e Executivo com base em 
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coalizões. 

O quarto ministério de Collor teve um máximo índice de coalescência 0,46, sendo todos os 

antecedentes inferiores a esse valor. Com um grau médio de coalescência 0,39 para todo o seu 

governo, unindo ao fraquíssimo apoio parlamentar e aos escândalos políticos, temos um perfeito 

quadro para entender a falha que se tornou a gestão. Os governos de Sarney e Itamar mostraram 

índices de coalescência baixos apenas em seus últimos ministérios, o mesmo que aconteceu no 

segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, demonstrando que há um enfraquecimento da 

proporcionalidade à medida que se aproxima o fim do mandato presidencial.  

O presidente Lula, a princípio, teve dificuldades com sua coalizão, não alcançando a 

majoritariedade ambicionada, e enfrentando o dilema da indecisão do PMDB (FIGUEIREDO, 

2007). Em seu segundo mandato já lida com taxas de coalescência altas, deteve apoio nominal 

muito significativo na Câmara, e não apresentou muitas dificuldades no âmbito governismo. Seu 

gabinete heterogêneo ideologicamente e com número considerável de partido quebra a lógica das 

teorias de coalizões (LIJPHART, 1999). É visível que, mesmo com tal fragmentação parlamentar, o 

apoio ao governo não se diluiu, as relações entre os Poderes se mantiveram fortes, e o gestor se 

absteve da ampla utilização de métodos de contorno para alcançar seus objetivos políticos como 

Executivo, tendo seus interesses fortemente representados no Legislativo. 

 Portanto, o argumento exposto é que a formação do governo do presidente se dá pela 

distribuição de pastas, destaque à sua relevância para os partidos. A coalescência ministerial, deste 

modo, está vinculada à disciplina da coalizão no Legislativo. Seguindo, o desempenho da coalizão 

no plenário se dá pelo apoio dos parlamentares de tal grupo às matérias originadas dos projetos de 

lei do presidente (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). Como este trabalho tem por objetivo analisar 

a composição do governo Dilma, observaremos se sua coalizão está sendo disciplinada no 

Congresso, e se tal comportamento está associado aos níveis de proporcionalidade de seu gabinete. 

A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DE 2010 

 As eleições presidenciais de 2010 foram, no mínimo, peculiares. A candidata do governo 

não era conhecida pela grande massa e disputava ao lado do tradicional opositor (PSDB, 

representado por José Serra) e da nova ideologia ambiental encabeçada por Marina Silva (PV), 

dentre menores. Os altos números surpreenderam as pesquisas tanto para Dilma como para Marina 

(sendo esta última condição a que levou a eleição ao segundo turno).  

 A campanha eleitoral de Dilma estava pautada na popularidade do PT advinda do fenômeno 

lulismo, que não aprofundaremos aqui. O presidente Lula tinha altíssimos índices de aprovação da 

população. O bom desempenho estaria deveras conectado com a situação econômica propícia, os 

projetos sociais efetuados e a percepção de mobilidade social ascendente (PEIXOTO e RENNÓ, 
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2011). Tais fatores foram salutares para a transferência de voto de Lula para sua candidata, que foi 

eleita com cerca de 55,8 milhões de votos, 56% dos votos válidos. 

A vitória eleitoral de Dilma Rousseff foi, pela primeira vez após a redemocratização do 

Brasil, um governo de continuidade. Dado isto, surge o interesse em verificar se o comportamento 

da coalizão segue aquele observado anteriormente, e se o favorecimento ocorrido na eleição devido 

aos fatores citados se repete durante o governo. Ressalto que este trabalho não alcança o fim do 

mandato da presidente, não podendo assim realizar uma análise do governo como um todo.  

 Logo, entender o período imediato que Dilma assumiu é descrever a situação última de Lula. 

A última composição deste governo incluía os partidos PR, PCdoB, PSB, PMDB, PP, PDT e PRB. 

Juntos tinham mais de 60% das cadeiras na Câmara dos Deputados, e somados aos cerca de 15% 

das cadeiras do PT, formavam uma coalizão majoritária. Institucionalmente o governo incumbente 

dotava de grandes vantagens. A popularidade do ex-presidente Lula trouxe às urnas suas dádivas, 

não só mantendo o número que cadeiras que detinha sua coalizão, como aumentando nominalmente 

a quantidade na eleição de 2010 para sua sucessora. Assim sendo, ao assumir o cargo, o gabinete de 

Dilma compunha-se das ligações partidárias da última coalizão do ex-presidente, e mais cadeiras 

destes e do seu próprio partido no Congresso – 15 ministros foram do governo Lula. 

METODOLOGIA 

Utilizaremos os mesmos critérios de Figueiredo (2007) para definir o fim e o começo de um 

governo, ou gabinete, advindos de sua adaptação ao presidencialismo dos critérios apresentados por 

Müller e Strom para o parlamentarismo. É preciso observar uma mudança de partidos dentre 

aqueles que possuem ministérios, mudança de presidente (que é o chefe de governo) e eleições do 

parlamento (que viriam a alterar o número de cadeiras que os partidos ocupam). Por isso que 

mesmo que a composição partidária do primeiro gabinete de Dilma fosse igual à do seu 

predecessor, o governo ainda pode ser diferente, e justo de ser analisado. 

Como não houve eleições ou troca de presidente neste ínterim, estamos considerando apenas 

as mudanças partidárias da coalizão. A proporcionalidade, quando trabalhada como taxa de medida 

de coalescência, pode ser simplificada por um indicador matemático sugerido por Richard Rose 

(“Electoral Systems: A Question of Degree or of Principle?”, 1984), cuja fórmula é: 

                     
 

 
     i - Si ) 

    

em que Mi = % de ministérios recebidos pelo partido i em determinado Gabinete e Si = % de 

cadeiras ocupadas pelo partido i dentro do total de cadeiras controladas pelos partidos que integram 

esse mesmo Gabinete. Admite-se, entretanto, que esse índice é falho por desconsiderar o peso de 

diferentes ministérios – por exemplo, Ministério da Fazenda e Ministério do Esporte, em que o 
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primeiro tem mais importância e é mais valorizado na disputa pelas pastas; e também por não 

representar possíveis disparidades resultantes de um grande número de ministérios. 

 A coalescência trabalha com o número de cadeiras que os partidos da coalizão detém no 

Congresso. Contudo, esse número varia durante o mandato devido às desfiliações de partido dentre 

outras circunstâncias extraordinárias. Por isso, o número utilizado será o inicial após a posse dos 

deputados, o que pode causar algumas mínimas divergências com a quantidade de deputados 

votantes durante o governo. A disciplina será averiguada pela percentagem de apoio ao governo nas 

votações nominais da Câmara dos Deputados, com periodização temporal correspondente ao da 

permanência daquela coalizão. As votações nominais são instrumento útil de verificação do 

desempenho da coalizão no plenário nos regimes presidencialistas, e principalmente no Brasil, em 

que as decisões legislativas requerem maiorias nominais, e por isso por este método as oposições 

podem tornar o processo mais custoso (AMORIM NETO, 2000).  

Foram identificadas três mudanças partidárias com significativo intervalo de tempo entre 

elas, logo, estaremos abordando três gabinetes neste trabalho. 

GABINETE DE 2011 

 O primeiro gabinete do governo Dilma Rousseff assumiu em 1º de janeiro de 2011, 

imediatamente após as eleições presidencial e legislativa. Os partidos que o compunham, fora o 

partido do governo (PT), eram os PR, PCdoB, PSB, PMDB, PDT e PP. Juntos ocupavam 320 

cadeiras na Câmara dos Deputados, cerca de 62,3% da Casa. 

Tabela 1  

Partidos Cotas 

ministeriais 

Si (%) Mi (%) |Mi – Si| 

PT 17 0,27 0,45 0,18 

PMDB 6 0,24 0,16 0,08 

PR 1 0,12 0,02 0,1 

PP 1 0,13 0,02 0,11 

PDT 1 0,06 0,02 0,04 

PCdoB 1 0,04 0,02 0,02 

PSB 2 0,10 0,05 0,05 

Técnicos 8 - 8x0,02 0,16 

Total 37   0,74 

Coalescência: 0,63 

 A duração dessa coalizão foi de aproximadamente um ano, desde a posse após as eleições 
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até março de 2012, quando uma nova foi formada. Nesse período, foram realizadas 86 votações, nas 

quais 301 deputados votaram com o governo em 50% ou mais das vezes, e apenas 3 deputados 

votaram em menos de 50% das vezes. Logo, podemos afirmar que esse gabinete repercutiu em alta 

disciplina no Congresso, já que cerca há governismo em cerca de 99% dos deputados. 

GABINETE DE 2012 

 Em março de 2012 um novo partido passa a integrar o governo, o PRB, que já fez parte da 

coalizão do governo Lula. Possui, então, um total de 328 cadeiras, representando cerca de 63,9% do 

total no plenário. Foi preciso realocar alguns ministérios para que todos da coalizão tivessem sua 

cota, e a Secretaria de Aviação Civil é elevada a status de ministério. 

Tabela 2 

Partidos Cotas 

Ministeriais 

Si (%) Mi (%) |Mi – Si| 

PT 18 0,26 0,47 0,21 

PMDB 5 0,23 0,13 0,10 

PR 1 0,12 0,02 0,10 

PP 1 0,13 0,02 0,11 

PDT 1 0,06 0,02 0,04 

PCdoB 1 0,04 0,02 0,02 

PSB 2 0,10 0,05 0,05 

PRB 1 0,02 0,02 0 

Técnicos 8 - 8x0,02 0,16 

Total 38   0,79 

Coalescência: 0,60 

 No período atuante deste governo, entre março de 2012 e março de 2013, 53 votações foram 

à pauta, nas quais 311 deputados votaram com o governo em 50% ou mais das vezes, e 6 deputados 

votaram em menos de 50% das vezes. Proporcionalmente há uma breve redução na disciplina, mas 

podemos tratá-la como estatisticamente insignificante. Numericamente seria uma redução de 1%. 

GABINETE DE 2013 

 Novamente com um intervalo de um ano é formada uma nova coalizão, desta vez com o 

ingresso do novíssimo partido PSD. As cadeiras suportadas pelo gabinete na Câmara aumentaram 

para 373, chegando assim a 72,7% de representação na Casa. A redistribuição de pastas apresentou 

um fato curioso: o PSD não abalou a antiga estrutura visto que um ministério foi criado 

concomitante com sua entrada no governo, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 
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Tabela 3 

Partidos Cotas 

Ministeriais 

Si (%) Mi (%) |Mi – Si| 

PT 17 0,23 0,43 0,2 

PMDB 5 0,20 0,12 0,08 

PR 1 0,10 0,02 0,08 

PP 1 0,11 0,02 0,09 

PDT 1 0,05 0,02 0,03 

PCdoB 1 0,04 0,02 0,02 

PSB 2 0,09 0,05 0,04 

PRB 1 0,02 0,02 0 

PSD 1 0,12 0,02 0,1 

Técnicos 9 - 9x0,02 0,18 

Total 39   0,82 

Coalescência: 0,59 

Devido à natureza recente dos dados, o período observado dessa coalizão foi somente entre 

abril e julho de 2013.  Durante esses poucos meses foram realizadas 47 votações, nas quais 352 

deputados votaram com o governo em 50% ou mais das vezes, e 10 votaram em menos de 50% das 

vezes, novamente havendo uma pequena queda do apoio, mas novamente não muito significante 

junto ao total. A diferença é de cerca de 1% do gabinete anterior. 

TOMANDO OS GABINETES COMO UM ÚNICO GOVERNO 

 Verificou-se que, em votações nominais, os partidos da coalizão se mantêm disciplinados, 

votando com o governo de forma bastante substantiva estatisticamente. Foram observadas pequenas 

quedas nas percentagens de apoio, concomitantemente com pequenas quedas na coalescência. 

Argumentamos a princípio que a disciplina estaria vinculada à coalescência, no sentido de que 

mudanças na coalescência afetariam a disciplina da coalizão no plenário. As observações 

comprovaram essa hipótese – a cada gabinete há uma redução na proporcionalidade: de 0,63, para 

0,60 e em seguida 0,59. Proporcionalmente há mais deputados votando contra o governo a cada 

gabinete. 

 Não trataremos profundamente de outras variáveis que possam estar influenciando o apoio 

ao governo, conquanto, é importante mencioná-las. A popularidade foi fator chave na eleição da 

presidente Dilma, mas este é um aspecto perigoso para se apoiar, pois é vulnerável a uma série de 

percepções da população, e tende não só tende a cair no decorrer do mandato como o Congresso 
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tende a reagir rapidamente à sua variação, tirando ou colocando apoio, mesmo que de forma 

efêmera (PEREIRA, POWER e RENNÓ, 2005).  

É preciso ainda advertir quanto à heterogeneidade desses gabinetes. A coalizão de Lula foi 

tida como a mais heterogênea da história do presidencialismo da América Latina, com 8 partidos. 

Dilma iniciou seu governo com um gabinete menor, mas agora já supera esse recorde. O gabinete 

executivo é responsável por políticas públicas e nele circula pesadamente o dinheiro público como 

orçamento. Coalizões governamentais atuam como veto players partidários, e mesmo que não seja 

necessário um consenso para a aprovação dessas políticas (TSEBELIS, 1997), esses atores podem 

dificultar as ações do presidente, e aí também devemos incluir facções internas do próprio partido 

do governo. Os riscos que Abranches (1988) ressaltou em relação a grandes coalizões, já 

mencionados aqui, estariam talvez no âmbito executivo, e não no legislativo – mas esta é uma 

discussão mais ampla que deve ser tratada com cuidado e que não cabe neste trabalho. 

 Para constatar mais uma dificuldade executiva, e não legislativa, da governabilidade está o 

número de ministérios, que também vem crescendo a cada gabinete. É verdade que Dilma apresenta 

grande apoio no plenário, e que se formos avaliar a governabilidade pela aprovação de seus projetos 

de lei, sua situação estaria extremamente favorável. Não colocando como fator exclusivo, mas 

impeditivo, o número alto de pastas torna muito complexa a administração pública e o controle das 

ações do gabinete como um todo. Unindo isto ao alto nível de heterogeneidade da coalizão, Dilma 

tem em mãos muitos caminhos a serem tomados, cada um exigindo um jogo diferente, seja 

ideológico, seja de barganha de interesses, seja técnico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Buscamos aqui uma análise modesta do governo da presidente Dilma Rousseff através de 

seu gabinete. Presumimos que variações na coalescência do gabinete afetaria em proporção direta o 

apoio ao governo no plenário. Os resultados não só confirmaram essa previsão, como seus detalhes 

nos mostraram algumas informações úteis 

 A disciplina do governo Dilma é bastante alta para uma coalescência razoável. A entrada de 

novos partidos, logo a adição de cadeiras, assim como a criação de novos ministérios afetam mais a 

proporcionalidade dos partidos mais representativos do governo do que os menores. Como o PT, 

partido incumbente, e o PMDB, seu maior aliado, são responsáveis pela majoritariedade das pastas, 

são eles os mais sensíveis a essas mudanças. Percebemos que mesmo que a disciplina ainda esteja 

alta, a coalescência vem diminuindo, e uma possível explicação estaria na quantidade de partidos e 

pastas presentes na equação do problema. A breve discussão sobre como é plausível chamar tal 

situação de problema é a questão que surgiu com esta pesquisa, e que ainda não é bem abordada 

pela literatura: a governabilidade fora das votações.  
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Como o Executivo funciona dentro dele mesmo, colocadas todas as complexidades que 

tornariam tal tarefa dificultosa? Vimos que as regras endógenas ao Legislativo permitiram a 

centralização de decisões, facilitando a disciplina e o jogo de barganha – vantagem para o 

presidente que busca apoio no Congresso. A pergunta a ser respondida é: quais são as regras 

endógenas ao Executivo que o permitem superar os enredamentos político-administrativos, e como 

os partidos se comportam dentro do Gabinete, considerando seus próprios objetivos e interesses ao 

entrar para a coalizão? A literatura ainda deve avançar nesse aspecto. 
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Resumo 
 
 
 

 
De que forma a divisão de poder nas constituintes afeta a rigidez constitucional? Como a incerteza 

dos atores políticos em relação ao seu sucesso eleitoral na ordem pós-constitucional contribui para 

adoção de regras de emendamento mais ou menos restritivas? Testa-se a hipótese de que 

constituintes multipolares resultam em constituições mais rígidas por meio da análise de regressão 

logística levando-se em conta a maioria necessária para emendar a constituição e a distribuição do 

poder nas assembleias constituintes na América Latina. Em seguida, examina-se o caso brasileiro 

numa perspectiva comparada em relação a seus vizinhos latino-americanos. 

 

Palavras-chave: rigidez constitucional, assembleias constituintes, incerteza 
 

 
 
 
 

Abstract 
 

 
How does the balance of forces in the constitution-making process affect the constitucional rigidity? 

How does the uncertainty of the political actors about their electoral success in the post- 

constitutional order contribute to adopt more or less restrictive amendmenting rules? I test the 

hypothesis that multipolar constitution-making process results in rigid constitutions by logistic 

regression analysis taking into account the majority needed to amend the  constitution  and  the 

balance of forces in constitution-making process in Latin America. Furthermore, I examine the case 

of Brazil in a comparative perspective regarding its Latin American neighbors. 

 

Keywords: constitutional rigidity, constitution-making process, uncertainty 
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Introdução 
 

 
A partir da segunda metade do século XX, e mais intensamente durante a terceira onda da 

democracia, houve uma produção constitucional intensa por parte daquelas nações que 

reconstruíam, consolidavam ou até mesmo iniciavam seu processo democrático. Em comum, estas 

constituições tinham a função de limitar a atuação do Estado, algo fundamental numa Europa 

traumatizada pelo nazi-fascismo e suas implicações tenebrosas. 

 

Desse modo, estes documentos estabeleciam garantias contra o uso arbitrário do poder, ao 

criar mecanismos de freios e contrapesos, ao mesmo tempo em que buscavam garantir a inclusão e 

a proteção de minorias ao sistema político. Na América Latina, este processo iniciou-se na chamada 

segunda onda da democracia,  após a Segunda Guerra Mundial, com a adoção de constituições 

democráticas na Guatemala (1945), Peru (1945), Brasil (1946), Equador (1946), Venezuela (1947) e 

Argentina (1949) (SMITH, 2005). Além da liberalização do sistema político, estas constituições 

possuíam mecanismos de salvaguarda do texto constitucional contra alterações fortuitas do mesmo. 

Um dos principais instrumentos de checks and balances compartilhados por estas constituições foi a 

exigência do apoio de no mínimo dois terços dos parlamentares para a aprovação de emendas 

constitucionais. Num continente marcado pelo personalismo e pela instabilidade política, a rigidez 

constitucional funcionaria como uma espécie de seguro, protegendo o documento, e os direitos ali 

estabelecidos, da intervenção oportunista do governante da vez. 

 

À segunda onda da democracia na América Latina seguiu-se uma série de golpes de Estado 

nas décadas de 1960 e 1970 que mergulhou a maioria dos países da região em ditaduras militares. 

Embora tenham tolhido boa parte das garantias asseguradas nas constituições democráticas, o 

comportamento dos novos governos em relação à rigidez constitucional não seguiu um  padrão 

comum. Enquanto no Brasil e no Peru, os governos flexibilizaram a constituição após o golpe, no 

Chile a Constituição de 1980 adotou uma regra de emendamento mais rígida que a da constituição 

anterior. E na maioria dos demais países do continente a taxa permaneceu inalterada durante o 

governo militar e foi mantida nas constituições democráticas posteriores a ele. 

 
Dessa forma, quais fatores agem para determinar a adoção de uma taxa de rigidez 

constitucional mais ou menos restritivas pelos responsáveis pela elaboração do documento 

constitucional? O objetivo do presente trabalho é analisar o efeito da distribuição de poder nas 

assembleias constituintes sobre a rigidez constitucional. Para tanto, a rigidez constitucional das 

constituições latino-americanas será calculada primeiramente com base em quatro índices de rigidez 

constitucional (Lijphart, Lorenz e Ankar e Karvonen). Em seguida, utilizaremos uma variável 
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dicotômica, relacionada ao tipo  de maioria necessária  para se aprovar emendas às constituições, 

como uma segunda medida de rigidez das mesmas. Posteriormente, utilizaremos a classificação de 

Ríos-Figueroa (2007) para determinar a divisão de poder nas constituintes a fim de verificar se a 

dispersão de poder nestes processos produz constituições mais rígidas do que a concentração. 

 

Na primeira parte deste trabalho são expostos os mecanismos de interação entre os atores 

políticos nos processos de constituinte os quais agem no campo do pré-compromisso e  auto- 

restrição entre os grupos elaboradores da nova constituição.  Mais  especificamente,  examina-se 

como ambientes de incerteza em relação às probabilidades futuras de sucesso eleitoral levam os 

políticos a construírem instituições de inclusão de grupos minoritários no jogo político. Procede-se, 

então, a uma breve revisão da literatura referente aos instrumentos de compromisso e restrição das 

constituições e ao modo como a divisão do controle do processo de elaboração das constituições 

pode resultar em instrumentos constitucionais mais ou menos restritivos. 

 

Boa parte da literatura discutida neste trabalho trata especificamente dos determinantes 

institucionais da revisão judicial. Aplicar esta literatura para compreender a determinação da rigidez 

constitucional seria um problema não estivessem essas duas variáveis, rigidez  constitucional  e 

revisão judicial, ligadas uma à outra. Elas operam no sentido de reforçar seus efeitos mutuamente: 

se a constituição é rígida, mas não é protegida por uma revisão judicial forte, qualquer interpretação 

da lei ficaria sob responsabilidade da maioria parlamentar, que poderia atuar como se não houvesse 

violação constitucional (LIJPHART, 1999). Do mesmo modo, se a revisão judicial for forte, mas a 

constituição for flexível, a maioria parlamentar pode fugir dos efeitos dos embargos do tribunal 

constitucional simplesmente aprovando emendas à constituição (LIJPHART, 1999). Ademais, a 

análise de Lijphart (1999) também encontra correlação estatística entre as duas variáveis na sua 

amostra de trinta e seis democracias. Dessa forma, é razoável supor que ambas as variáveis operam 

sob as mesmas circunstâncias e, assim, são determinadas por conjunturas semelhantes. 

 
Com base neste pressuposto, foram analisadas as constituintes latino-americanas que 

formaram a base dos estudos de Ríos-Figueroa (2007) sobre as origens das instituições de revisão 

judicial no continente. A opção pela América Latina justifica-se por se tratar de uma região em que 

os países compartilham semelhanças no que tange à herança cultural e política, à presença marcante 

do presidencialismo e  também à instabilidade política. Tal instabilidade refletiu em alterações 

constantes de regime ao longo do século XX, proporcionando um histórico de mudanças de 

constituições ao longo do século. Utilizamos a análise de Ríos-Figueroa (2007) acerca da 

distribuição do poder nas constituintes. Adotou-se, portanto, a classificação do autor, que distingue 

os processos entre unilaterais ou multilaterais. Em seguida, examina-se se há relação entre a 
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distribuição de poder durante o processo de elaboração das constituições e a taxa de rigidez das 

mesmas. Por fim, verifica-se se constituintes multilaterais produzem constituições mais rígidas. 

 

Desenvolvimento e revisão bibliográfica 
 

 

Elster afirma que “as constituições podem restringir os outros em vez de serem atos de auto- 

restrição” (ELSTER, 2000, p. 124). Dessa forma, podemos supor que uma regra de emendamento 

que determine uma alta rigidez ao novo texto constitucional possa servir como um instrumento de 

maximização do poder de barganha dos grupos majoritários responsáveis pela redação deste texto. 

Neste caso, ao se depararem com um cenário de incerteza em relação a sua manutenção no governo 

pós-constitucional, tais atores buscariam forçar o futuro governo a negociar consigo, maximizando, 

assim, sua influência política perdida na arena eleitoral, por exemplo. Dessa forma, a rigidez 

constitucional desempenha não apenas um  papel de garantidora de direitos e dispositivos 

constitucionais considerados relevantes pelos constitution designers, mas também como um 

instrumento de manutenção do poder de barganha dos constituintes numa possível ordem pós- 

constitucional em que se encontrem em posição minoritária, “um conjunto de indivíduos pode 

aumentar seus poderes limitando sua própria liberdade” (ELSTER, 2000, p. 126). Elster (2000) 

utiliza uma suposição de ampliação do sufrágio para exemplificar tal situação; entretanto, podemos 

aplicar tal raciocínio para compreender também as constituições resultantes do processo pendular 

que levou os países latino-americanos ora para governos democráticos, ora para governos 

autoritários. 

 

Embora um dos objetivos dos agentes majoritários neste caso seja se precaver diante de um 

novo ordenamento político, aumentando seu capital político ao restringir o campo  de  ação  da 

maioria futura, a  exigência de  uma maioria qualificada  para emendar a constituição pode servir 

também como um meio de impedir que maiorias cíclicas imponham uma agenda de reformas 

constitucionais controversa e potencialmente danosa para as minorias (ELSTER, 2000). Ao dar voz 

e poder de barganha a esses grupos minoritários, a exigência da aquiescência de uma supermaioria 

para aprovar uma emenda constitucional pode, paradoxalmente,  funcionar como um instrumento 

antimajoritário (LIJPHART, 1999). Obviamente, o extremo oposto também é válido, a exigência de 

maioria qualificada para aprovação de emendas constitucionais pode fazer com que uma minoria 

privilegiada, temendo perder seus privilégios, possa travar reformas econômicas importantes para o 

controle do gasto  público, por exemplo. Entretanto, não é o objetivo deste trabalho analisar as 

implicações da rigidez constitucional sobre a governabilidade. 

 
Além de regular a ordem jurídica e política de uma nação, garantindo a  proteção  dos 
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cidadãos contra a interferência indevida do Estado e estruturando o funcionamento e a organização 

dos poderes, as constituições também regulamentam a si próprias, através das regras de emendas do 

próprio texto constitucional e dos dispositivos de suspensão temporária da constituição, como o 

estado de sítio, por exemplo (MELO, 1997). Iremos focar nas regras para emendar a constituição. 

Normalmente, as constituições possuem regras especiais que dificultam as emendas ao seu texto, 

não sendo comum nas constituições democráticas promulgadas na segunda metade do século XX a 

simples exigência de uma maioria ordinária para emendar a constituição. De acordo com Elster 

(2000), seis fatores estão normalmente associados à maior dificuldade de se aprovar emendas ao 

texto constitucional: 

• A existência de cláusulas pétreas; 
 

• A adoção de uma maioria qualificada no Parlamento; 
 

• A exigência de quórum maior do que para uma legislação ordinária; 
 

• Os atrasos; 
 

• A ratificação do Estado (em sistemas federais); 
 

• A ratificação por referendo. 
 

 
 

Algumas constituições proíbem a alteração de determinadas leis, abolindo, assim, qualquer 

tentativa de emendar a constituição no sentido de revisá-las. Normalmente, as cláusulas pétreas 

dizem respeito a direitos fundamentais, entretanto, algumas constituições também  petrificam  a 

forma de organização do Estado, caso da constituição brasileira de 1988 que no seu artigo 1º 

estabelece a indissolubilidade da União. 

As maiorias qualificadas dizem respeito à exigência de maiorias superiores à maioria 

ordinária para aprovar emendas. A exigência mais comum na América Latina é a da aquiescência de 

uma maioria de dois terços dos parlamentares para aprovar emendas. Pode-se incluir também a 

exigência de um quórum alto quando a regra de emenda se refere à maioria dos votos em vez de à 

maioria dos deputados (ELSTER, 2000). 

Normalmente, os atrasos se referem à necessidade da proposta de emenda ser aprovada por 

uma legislatura e ratificada pela legislatura seguinte, ou então ser aprovadas em dois turnos de 

votação no Parlamento, ou em cada uma das casas legislativas, se o país for bicameral. Uma vez 

aprovada no Parlamento, a emenda pode ainda necessitar da ratificação de outra instância. Nas 

constituições latino-americanas do século XIX, inspiradas pela constituição dos Estados Unidos, era 

comum a exigência da aprovação de uma maioria substancial dos governos subnacionais para a 

emenda ser ratificada. Além disso, a ratificação também pode se dar através da exigência de um 

referendo. 
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Naturalmente, a intensidade com que esses fatores serão dosados no texto constitucional vai 

depender do modo como o processo formal de elaboração da constituição foi conduzido. Elster 

(2000) defende que as assembleias constituintes são organismos criados sob as ordens de duas 

supra-autoridades: os que convocam a assembleia e os que selecionam seus membros. Obviamente, 

ambos pressionarão a assembleia para que a constituição resultante do processo atenda aos seus 

interesses. De acordo com Elster (2000), o problema se dá da seguinte forma: 

“Por um lado, parece ser princípio geral que, se X cria Y, então X tem uma 

autoridade superior à de Y. Por outro lado, se Y é criado para regulamentar, entre 

outras coisas, as atividades de X, Y pareceria ser a instancia superior. O paradoxo 

pode também ser resumido em ditados opostos, ‘Que o criador de reis tema o rei’ e 

‘Que o rei tema o criador de reis’. Essas relações existem entre a assembleia e o que 

a convoca, e entre os delegados e seus constituintes. Coletivamente, os delegados 

devem sua existência a uma instituição; individualmente a outra. Esses fatos são 

cruciais para o entendimento dos debates das duas assembleias.” (ELSTER, 2000, p. 

143). 

 
 
Nesse sentido, o processo de elaboração das constituições reflete, portanto, o que o autor chama de 

“paradoxo da democracia”: “cada geração quer ser livre para restringir suas sucessoras, mas não 

quer sofrer restrições por parte de suas predecessoras.” (ELSTER, 2000, p. 151). Dessa forma, as 

assembleias procuram se libertar das restrições impostas pelas supra-autoridades enquanto buscam 

regulamentar as gerações futuras, definindo os limites de sua atuação ao mesmo tempo em que 

dificultam que estas façam o mesmo em relação às gerações que as sucederem(ELSTER, 2000). 

Assim, o pré-compromisso constitucional opera em dois níveis. Num primeiro nível, a constituição 

estrutura a organização do se chama de “máquina do governo” de forma ordinária, a fim de superar 

a inconsistência temporal e promover a eficiência. Num nível mais elevado, as regras de 

emendamento do texto constitucional podem ser projetadas de modo que este processo se torne 

lento e complicado. Assim, as restrições de alto nível, resultantes das regras de emendamento mais 

rígidas, possuem dois efeitos: 1) contribuem para limitar os problemas da paixão, da inconsistência 

temporal e da eficiência; e 2) funcionam como elemento de garantia dos mecanismos de primeiro 

nível. (ELSTER, 2000). 

A ideia de que regras de emendamento constitucionais mais rígidas ajudariam a blindar a 
 

constituição do problema da tirania da maioria encontra eco na explicação de Elster (2000) sobre a 

função do bicameralismo na resolução do mesmo problema. Assim como o bicameralismo, que não 

por acaso também pode ser um fator determinante de rigidez constitucional, uma regra de 

emendamento rígida torna o processo de revisão constitucional mais  lento  e  trabalhoso,  dando 

tempo para que as propostas de mudança sejam pensadas e repensadas pelos atores políticos, 
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acalmando os ânimos e forçando-os ao diálogo. Elster (2000) defende que esses instrumentos não se 

baseiam nas virtudes supostamente possuídas pelos políticos, mas simplesmente na virtude da 

lentidão, que faria com que o atraso imposto pela regra de emendamento blindasse o texto  dos 

rompantes passionais. 

Neste sentido, a necessidade de negociação com forças minoritárias para aprovar as emendas 

desejadas opera não apenas no campo da racionalidade dos atores políticos, mas também na 

credibilidade dos compromissos  assumidos pelas partes para levar as  reformas  constitucionais a 

cabo. Atuando, assim, como efeito de estabilidade do sistema político. Desse modo, Elster (2000) 

defende que a exigência de maiorias qualificadas para emendar a constituição talvez se constitua no 

aspecto mais importante do pré-compromisso constitucional. 

Para além destes efeitos estabilizadores, a exigência de maiorias qualificadas pode evitar o 

surgimento de maiorias cíclicas, que poderiam emergir no caso de votações por maiorias simples. A 

exigência de maiorias qualificadas assegura que as preferências sociais nunca serão cíclicas, em 

alguns casos elas podem ser incompletas, quando não há um consenso em torno de uma proposta 

que agrade à maioria necessária para a sua aprovação. Mas garante que temas considerados pela 

sociedade como um todo importantes no âmbito constitucional só possam ser modificados com a 

aquiescência justamente desse corpo social como um todo, não apenas de uma maioria do mesmo 

(ELSTER, 2000). Assim, utilizando a analogia de Ulisses preso voluntariamente ao mastro do navio 

para escapar da tentação do canto das sereias, Elster (2000) afirma que constituições são amarras as 

quais os homens se prendem em momentos de sanidade a fim de evitar que sucumbam a 

estratagemas suicidas nos momentos de arroubos passionais. 

Dessa forma, a rigidez constitucional pode agir como um elemento facilitador do 

desenvolvimento do processo democrático, uma vez que limita os avanços de imposições 

majoritárias através do processo eleitoral,  por exemplo.  Pode ser  de interesse do grupo político 

majoritário tolher minorias políticas, que posteriormente não teriam voz através de processos 

legislativos ordinários. Nesse sentido, uma regra de maioria qualificada para aprovar emendas à 

constituição permite assegurar que as minorias façam parte do sistema político, garantindo-lhe 

legitimidade e salvando a democracia de si mesma (GINSBURG, 2003). 

Na tentativa de elucidar o porquê de os constituintes incluírem dispositivos antimajoritários 

no texto constitucional, Ginsburg (2003) inicia sua análise a partir de uma discussão normativa 

acerca do constitucionalismo. Desde Locke, a constituição é vista como um contrato entre os 

indivíduos e o Estado. Nesse sentido, presume-se que os indivíduos delegam poder ao Estado e 

desenvolvem um sistema de democracia constitucional como um meio de satisfazer as preferências 

individuais através da ação coletiva (GINSBURG, 2003). Assim, a perspectiva  contratualista 
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associa o constitucionalismo a uma série de relações principal-agente nas quais os  indivíduos 

confiam nos políticos como agentes para satisfazer suas demandas coletivas. Dessa forma, se os 

indivíduos são o princípio em nome do qual a constituição é criada, então as regras para que a 

mesma seja modificada devem refletir a necessidade dos cidadãos de controlar seus agentes 

políticos (GINSBURG, 2003). 

Entretanto esta concepção contratualista, de caráter eminentemente normativo,  não  está 

isenta de crítica quanto a sua fundamentação empírica (GINSBURG,  2003).  Haveria,  portanto, 

razões para suspeitar se o texto constitucional, de fato, reflete os interesses dos cidadãos. Neste 

sentido, a constituição só refletiria os interesses dos cidadãos caso os constituintes que elaboraram e 

aprovaram o texto final fossem eles próprios agentes puros destes cidadãos. Entretanto, como 

Ginsburg (2003) afirma, esta dificilmente pode ser a realidade, uma vez que os cidadãos estão 

sujeitos a problemas de ação coletiva que os impedem de acompanhar acuradamente as discussões 

em torno do texto a ser  aprovado pela constituinte.  Dessa forma, os políticos responsáveis pela 

elaboração da constituição poderiam conceber instituições que beneficiam a si próprios ou aos seus 

interesses, mais do que aos cidadãos como um todo. Ademais, Ginsburg (2003) afirma que muitos 

dos achados empíricos corroboram a hipótese de que o processo de elaboração das constituições é 

dominado mais por interesses de curto prazo dos constituintes do que por interesses de longo prazo 

dos cidadãos . 

Assim, embora os constituintes estejam sujeitos às mesmas restrições de racionalidade que 

os demais indivíduos, há razões para supor que eles levam em conta suas escolhas institucionais, 

uma vez que tais escolhas normalmente impactam sobre os resultados políticos advindos da ordem 

pós-constitucional. (GINSBURG, 2003). Desse modo, o autor defende que a razão pela qual 

políticos auto-interessados amarram as próprias mãos ao projetar instituições antimajoritárias 

depende da perspectiva dos constituintes das posições que irão ocupar nos governos pós- 

constitucionais. Por conseguinte, uma vez que os constituintes podem estar interessados em 

governar após a promulgação da nova constituição, eles irão procurar projetar instituições que 

maximizem sua capacidade de governar sob a nova ordem constitucional. O fator-chave seria, 

portanto, a incerteza da configuração do futuro político no momento da elaboração da nova 

constituição. 

Dessa forma, a rigidez constitucional se enquadraria no que Ginsburg (2003) chama de 

“modelo de segurança”. Ao se constituir num mecanismo alternativo que desafia a ação do governo, 

a exigência  de maiorias qualificadas para  aprovar emendas fornece uma espécie de  seguro para 

potenciais perdedores eleitorais durante a barganha constitucional. Assim como a presença de 

mercados de seguros reduz os riscos de contratação e, portanto, permite a celebração de contratos 
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que de outra forma seriam muito arriscados, as regras de emendamento que exigem a aprovação de 

uma maioria qualificada reduzem os riscos do processo de  elaboração das constituições para os 

atores que acreditam que não podem ganhar poder no processo eleitoral futuro (GINSBURG, 2003). 

Um fator que explicaria um  padrão de rigidez coincidente entre boa parte dos países da 

América Latina seria o fato de que os constituintes não operam num vácuo institucional. Desde a 

primeira constituição moderna, dos Estados Unidos, os textos constitucionais contêm dispositivos 

que estabelecem regras mais rígidas para a sua alteração. É exatamente o sucesso de uma instituição 

que aumenta a sua reputação e esta passa a ser copiada por experiências posteriores de desenho 

institucional (GINSBURG, 2003). Foi o caso da própria constituição americana, que inspirou boa 

parte das primeiras constituições dos países latino-americanos recém-independentes no século XIX. 

Boa parte destas constituições, assim como a constituição americana, previa a necessidade da 

aprovação de dois terços dos membros das duas casas legislativas além da aprovação da maioria dos 

estados da federação. Com o passar dos anos, e as mudanças de regime pelas quais passou boa parte 

dos países da região, essas exigências foram modificadas em alguns casos. Entretanto, na grande 

maioria, a regra usual de maioria qualificada permaneceu sendo a dos dois terços. 

No contexto das novas democracias e das transições políticas de regimes autoritários 

para democracia, há duas características importantes que devem ser levadas em conta e que 

contrastam com os regimes democráticos já estabelecidos. A primeira delas refere-se à incerteza dos 

resultados políticos relativos ao período autocrático. A existência de competição eleitoral joga os 

atores políticos num cenário de incertezas perante os resultados futuros em comparação com o 

período autocrático. Dessa forma, mesmo o partido mais popular enfrenta uma possibilidade 

relativamente maior de perder o poder do que seria num sistema de partido único. Assim, as 

informações sobre os resultados futuros são mais difíceis de ser avaliadas (GINSBURG, 2003). A 

segunda característica refere-se à natureza transitória da estrutura institucional do sistema político 

durante o período de mudança de regime, a própria mudança na estrutura do sistema partidário e 

institucional caracteriza os ambientes de transição política, e são em si um fator de incerteza 

(GINSBURG, 2003). Dessa forma, a incerteza aumenta a demanda para a política de segurança, 

proporcionada pela rigidez constitucional. Assim, em condições de incerteza elevada, é útil aos 

políticos dotarem a constituição de regras de emendamento mais rígidas a fim de garantir que o 

processo de barganha ocorrida durante o processo constituinte não seja alterada por modificações 

eleitorais futuras. 

Desse modo, podemos entender a discussão até então proposta em termos de uma 

desigualdade simples: constituintes irão optar por regras de emendamento rígidas se, e somente se, 

os custos esperados de perda eleitoral forem maiores que os custos de agência da rigidez 
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constitucional (GINSBURG, 2003). Dessa forma, podemos prever que em ambientes em que os 

partidos dominantes controlam o processo de elaboração das constituições, a probabilidade dos 

mesmos adotarem regras de emendamento menos rígidas é maior do que naqueles em que as 

constituições são elaboradas em condições de impasse político. Também por isso, pelo fato de a 

incerteza ser mais pronunciada em momentos de transição regimental, Ríos-Figueroa (2007) 

defende que nesses períodos a probabilidade de os agentes políticos optarem por instituições que 

ajudem  a  resolver  problemas  de  compromisso  é  maior,  reduzindo  as  participações  em  futuras 

batalhas eleitorais e protegendo as minorias atuais ou futuras. 

A natureza da divisão do poder durante o período de elaboração da constituição remete ao 

próprio conceito moderno de constitucionalismo, e refere-se às distintas naturezas daqueles 

responsáveis pela elaboração, e possível modificação, da constituição em si e daqueles responsáveis 

pela elaboração da legislação ordinária: o poder constituinte e o poder constituído, respectivamente. 

Desse modo, quando o poder constituinte é multilateral, isto é, quando o processo de elaboração da 

constituição é dominado por pelo menos dois grupos políticos, há negociação a respeito do quadro 

institucional no qual esses grupos políticos se enfrentarão no futuro. Assim, a negociação de tais 

agentes políticos imersos na incerteza em relação ao seu futuro eleitoral tenderá a produzir 

instituições que ajudem a resolver problemas de compromisso e que protejam minorias atuais ou 

futuras (RÍOS-FIGUEROA, 2007), como é o caso de uma constituição rígida. Por  outro  lado, 

quando o poder constituinte é unilateral, ou seja, quando um único grupo político  controla  o 

processo de elaboração da constituição, não há nenhum tipo de restrição que o impeça de aprovar o 

texto constitucional que bem entender. Neste sentido, não há incentivo à criação de instituições de 

restrição ou compromisso, muito menos de proteção e inclusão de grupos minoritários no processo 

de decisão (RÍOS-FIGUEROA, 2007). 

Boa parte da literatura discutida neste trabalho refere-se à análise do impacto do desenho 

institucional sobre a força da revisão judicial. Estamos aplicando boa parte destes pressupostos para 

compreender a dinâmica que determina a opção dos atores políticos por regras de emendamento 

constitucional mais rígidas. Esta aplicação não se dá de forma aleatória, de certo modo, a opção 

pela elaboração de uma constituição rígida relaciona-se com a formação de instituições de revisão 

judicial independentes. Lijphart (1999) afirma que a revisão judicial é um fator externo de restrição 

às maiorias parlamentares, atuando, assim, complementarmente à exigência de maiorias 

qualificadas para a aprovação de emendas ao texto constitucional. As razões para esta relação são 

de duas ordens, a primeira é que rigidez constitucional e revisão judicial  são  recursos 

antimajoritários, a segunda é que elas se ligam de forma lógica, a revisão judicial só pode operar 

efetivamente num quadro constitucional estável, e tal estabilidade resulta exatamente da rigidez 
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constitucional. Afirma Lijphart: 

“Se houver forte revisão judicial, mas a constituição for flexível, a maioria na 

legislatura pode facilmente reagir a uma declaração de inconstitucionalidade, através 

de uma emenda à constituição. Da mesma forma, se a constituição for rígida, 

porém não protegida por uma revisão judicial, a maioria parlamentar poderá interpretar 

qualquer lei constitucionalmente questionável que queira aprovar, como se não 

representasse nenhuma violação à constituição.” (LIJPHART, 1999, p. 259). 

A hipótese de pesquisa estudada neste trabalho é: 
 

• A rigidez constitucional é determinada pela distribuição do poder constituinte 

durante o processo de elaboração da constituição 

. 
 

A hipótese será testada por meio da observação  da relação  entre a distribuição do poder 

constituinte e a rigidez constitucional. Para tanto, a rigidez constitucional foi medida através de uma 

variável dicotômica relacionada à maioria necessária para a aprovação de emendas. Sobre esta 

variável será testado o impacto da distribuição do poder nas constituintes. Assim, testa-se se 

constituintes multipolares geram constituições mais rígidas que as constituintes unipolares. 

 
 

Desenho de pesquisa e resultados 
 

Para os propósitos desse trabalho, utilizamos como medidas de rigidez constitucional uma 

medida categórica (rigbin) que classifica as constituições em rígidas e não-rígidas de acordo com a 

maioria necessária para aprovar emendas: maioria ordinária (0) ou maioria  qualificada  (1).  Do 

mesmo modo, foram utilizados também os índices de rigidez constitucional de Lijphart 

(IRC_Lijphart), Lorenz (IRC_Lorenz) e Ankar e Karvonen (IRC_AK). O índice de Lijphart é 

calculado de acordo com a maioria necessária para a aprovação da proposta de emenda; assim, 

classificam-se as constituições em quatro categorias: na primeira categoria (1) encontram-se as 

constituições mais flexíveis, cujas propostas de emenda necessitam apenas do apoio da maioria 

ordinária do parlamento para serem aprovadas; a segunda  categoria  (2)  é  composta  por 

constituições cujas propostas de emendamento devem obter um apoio maior que a maioria 

ordinária, porém menor que dois terços do parlamento; na terceira categoria  (3)  encontram-se 

aquelas constituições cujas propostas de emenda só podem ser aprovadas com o voto de dois terços 

dos membros do parlamento; e na quarta categoria (4) encontram-se os textos constitucionais cujas 

propostas de emenda necessitam do apoio de supermaiorias maiores que dois terços dos membros 

do parlamento. O método de Lorenz leva em conta o número de arenas de votos e o número de 

atores envolvidos com o processo de emendamento. Para tanto, adiciona-se pontuações  para  a 

maioria necessária em cada uma das arenas com eleitores diferentes. Para  calcular  a  regra  de 
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maioria em cada arena de votação, Lorenz utiliza a escala classificatória de Lijphart, modificando-a 

em um aspecto: considera maiorias de três quintos como maiorias de dois terços (3,0 pontos) e 

atribui quatro pontos a maiorias superiores a três quintos. Por fim, o índice de Anckar e Karvonen é 

estabelecido a partir de uma tipologia bidimensional dos métodos de emendamento, pela distinção 

entre três tipos de votos legislativos (nenhuma maioria [none], maioria simples e maioria 

qualificada) e os mesmos tipos de votos populares. Uma emenda constitucional pode ser votada por 

“none” (1 ponto), uma maioria simples no Legislativo (2 pontos), pelo voto da maioria simples de 

um referendo (3), por maioria ordinária tanto no legislativo quanto num referendo (4), por uma 

maioria qualificada (5), por uma maioria qualificada no Legislativo combinado com um voto de 

maioria simples num referendo (6), apenas pela maioria qualificada de um referendo (7), por uma 

maioria ordinária da legislatura combinada com uma maioria qualificada de um referendo (8), ou 

por uma maioria qualificada no Legislativo combinado com uma maioria qualificada no referendo 

(9). 

A medida binária (rigbin) foi utilizada para fins de análise de regressão logística acerca dos 

efeitos da variável independente sobre a rigidez constitucional. Por conseguinte, tomamos como 

variável independente a distribuição do poder nas assembleias constituintes  (Constituinte), 

classificada por Ríos-Figueroa (2007) como uma medida categórica: (0) unipolar, (1) multipolar. A 

classificação das constituintes de acordo com a distribuição do poder nas mesmas e o resultado do 

teste de regressão logística do impacto desta variável sobre a rigidez constitucional encontram-se 

nas tabelas abaixo. 

Tabela 1: Divisão do poder durante as Constituintes 
 

Unilateral Multilateral 

Argentina 1949 Argentina 1994 

Bolivia 1947, 1967 Brasil 1947, 1988 

Brasil 1967 Colombia 1991 

Chile 1980 Equador 1945, 1978, 1998 

Costa Rica 1949 El Salvador 1983 

República Dominicana 1966 Guatemala 1945, 1965, 1985 

Equador 1946, 1967 Honduras 1982 

El Salvador 1950, 1963 Peru 1979 

Guatemala 1956 Uruguai 1952, 1967 

Honduras 1957, 1965 Venezuela 1961 

Nicarágua 1948, 1950, 1974, 1987  
Panamá 1946, 1972  
Paraguai 1967, 1992  

Perú 1993  
Venezuela 1947, 1953, 1999  

Fonte: Ríos-Figueroa 
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Tabela 2: Análise com regressão logística para a variável rigidez constitucional 
 

 Number of obs = 42  
 LR chi2(1) = 2.45 

 Prob > chi2 = 0.1178 

Log likelihood = -21.829316 Pseudo R2 = 0.0531 

Rigbin Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval] 

Constituinte 1.261131 .8663084 1.46 0.145 -.436802 2.959064 

_cons .7537718 .4287465 1.76 0.079 -.0865558 1.594099 

 

O modelo testado não apresentou significância estatística, embora o coeficiente apresente o 

sinal previsto. Quando analisada isoladamente, a distribuição do poder constituinte  apresenta 

relação mais robusta, embora não significante, no sentido de corroborar a hipótese de que 

constituintes multipolares devem produzir constituições mais rígidas do  que  constituintes 

unipolares. 

Embora os testes estatísticos não nos permitam rejeitar a hipótese nula de igualdade entre a 

rigidez constitucional das constituições elaboradas por assembleias multilaterais ou por assembleias 

unilaterais, a análise específica do caso brasileiro  corrobora  os pressupostos teóricos  discutidos 

neste trabalho. A tabela abaixo apresenta a taxa de rigidez constitucional brasileira ao longo de toda 

a história constitucional do país. 

 
 

Tabela 3: Evolução da rigidez constitucional no Brasil da Constituição de 1824 à Constituição 

de 1988 

Constituições Ano IRC_Lijphart IRC_Lorenz IRC_AK 

Brasil 1824 1 1 2 

Brasil 1891 3 4 5 

Brasil 1934 1 1 2 

Brasil 1937 1 1 2 

Brasil 1946 3 4 5 

Brasil 1967 1 1 2 

Brasil 1969 3 4 5 

Brasil 1977 1 1 2 

Brasil 1978 1 1 2 

Brasil 1982 3 4 5 

Brasil 1988 2 3 5 
 

 

Podemos extrair dois achados da análise do levantamento dos índices de  rigidez 

constitucional brasileiros. O primeiro deles é que, no Brasil, as alterações na rigidez constitucional 

têm acompanhado as inflexões políticas sofridas pelo país, marcando suas mudanças de regime. À 

exigência de maioria ordinária determinada pela constituição monárquica de 1824 se sucedeu uma 

exigência de dois terços na primeira constituição republicana, modificada em 1934 pela constituição 
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posterior à Revolução de 1930. A regra de dois terços retornaria em 1946, após a Era Vargas, 

marcando o início daquela que é considerada a primeira experiência verdadeiramente democrática 

do país, encerrada pelo Golpe Militar de 1964, que com a Constituição de 1967 modificou 

novamente a regra de emendamento. 

Embora a Constituição de 1967 só tenha sido substituída em 1988, os militares alteraram 

suas regras de emendamento diversas vezes durante o regime, e as circunstâncias nas quais  se 

deram essas mudanças corroboram os pressupostos teóricos discutidos durante este trabalho. Para 

isso,  é  importante  destacar  que  embora  o  novo  regime  tenha  se  caracterizado  por  restringir  o 

exercício do direito ao voto, principalmente para cargos executivos, o Congresso Nacional e as 

eleições parlamentares funcionaram normalmente durante a maior parte do regime. A Carta de 1967 

havia substituído a exigência de uma maioria qualificada de dois terços da Constituição de 1946 por 

uma regra de maioria ordinária para ser emendada. Em dezembro de 1968,  houve  um 

recrudescimento do regime com a decretação do AI5 e, no ano seguinte, o regime alterou a maioria 

necessária para emendar a constituição. Em 1977, a Emenda Constitucional nº 8, decretada pelo 

presidente Geisel, determinou a ocorrência de eleições indiretas para um terço das cadeiras do 

Senado, garantindo a maioria das cadeiras ao partido do governo, que havia perdido as eleições 

anteriores nos principais estados do país. Dessa forma, a rigidez constitucional voltou ao patamar da 

regra inicial do regime, maioria ordinária. Em 1982, no  crepúsculo da ditadura e com o fim do 

bipartidarismo institucionalizado, o regime novamente aumentou a rigidez constitucional, 

restabelecendo a regra de dois terços, que só voltaria a ser modificada na Constituição de 1988. A 

carta de 1988 estabeleceu um meio termo entre a maioria ordinária e a regra de dois terços ao exigir 

o apoio de uma maioria de três quintos para emendar a constituição. 

Assim, não é surpreendente que o Brasil seja o único país latino-americano cuja primeira 

constituição democrática após o período de ditadura militar possua rigidez menor que a do regime 

autoritário. A tabela abaixo compara a taxa de rigidez constitucional dos países latino-americanos 

durante (em vermelho) e após os períodos de ditadura militar. 
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Tabela 4: Evolução da rigidez constitucional dos países latino-americanos antes, durante (em 

vermelho) e após os regimes militares 

Constituições Ano IRC_Lijphart IRC_Lorenz IRC_AK 

Argentina 1949 3 4 5 

Argentina 1957 3 4 5 

Argentina 1994 3 4 5 

Bolívia 1947 3 4 5 

Bolívia 1967 3 4 5 

Bolívia 1994 3 4 5 

Brasil 1946 3 4 5 

Brasil 1967 1 1 2 

Brasil 1969 3 4 5 

Brasil 1977 1 1 2 

Brasil 1978 1 1 2 

Brasil 1982 3 4 5 

Brasil 1988 2 3 5 

Chile 1925 1 1 2 

Chile 1980 3 4 5 

Chile 2000 3 4 5 

El Salvador 1886 3 4 5 

El Salvador 1939 3 4 5 

El Salvador 1982 3 4 5 

Equador 1946 1 1 2 

Equador 1967 1 1 2 

Equador 1978 3 4 3 

Equador 1979 3 4 3 

Guatemala 1956 3 4 5 

Guatemala 1966 3 4 5 

Guatemala 1985 3 4 5 

Honduras 1957 3 4 5 

Honduras 1965 3 4 5 

Honduras 1982 3 4 5 

Nicarágua 1948 1 1 2 

Nicarágua 1950 1 1 2 

Nicarágua 1987 2 2 5 

Panamá 1946 1 1 2 

Panamá 1972 1 1 2 

Panamá 2004 1 1 2 

Paraguai 1940 3 4 5 

Paraguai 1967 3 4 5 

Paraguai 1992 3 4 5 

Peru 1920 3 4 5 

Peru 1933 1 1 2 

Peru 1979 1 1 2 

Peru 1993 1,1 1 4 

Uruguai 1942 2 2 3 

Uruguai 1952 2 2 3 

Uruguai 1967 2 2 3 

Uruguai 1997 3 4 5 
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Inicialmente, é importante destacar o padrão de manutenção da rigidez constitucional na 

maior parte dos países, o que corrobora a análise de Lijphart (1999). Dos 46 casos expostos na 

tabela acima, 27 (58%) exigem a aprovação da emenda pelo voto de dois terços dos parlamentares. 

As mudanças na taxa de rigidez apresenta uma dinâmica curiosa, dos 13 países analisados na tabela 

acima, 6 apresentaram mudanças na taxa de rigidez ou na transição para o regime autocrático ou 

após o mesmo. Em nenhum dos países em que os militares mantiveram a taxa de rigidez da 

constituição anterior ao regime, houve alteração no padrão  de  rigidez  determinado  pelas 

constituintes pós-ditadura no sentido de flexibilizar a regra de emendamento. Quando houve 

flexibilização da regra pelos regimes militares, as assembleias constituintes posteriores 

determinaram regras mais rígidas para emendamento. O que coaduna com os pressupostos teóricos 

discutidos neste trabalho: poder constituinte unipolar relacionado à flexibilização das regras de 

emendamento em contraponto a poder constituinte multipolar relacionado a regras de emendamento 

mais rígidas (GINSBURG, 2003; RIOS-FIGUEROA, 2007). 

Como mencionado anteriormente, o caso brasileiro é singular neste contexto, uma vez que a 

rigidez  imposta  pela  carta  democrática  de  1988  é  menor  que  a  do  regime  autoritário.  Pode-se 

mobilizar duas explicações teóricas, balizadas pelos pressupostos discutidos neste trabalho, para 

compreender as razões da opção dos constituintes por uma regra de emendamento mais flexível do 

que a do regime autoritário. A princípio, é preciso compreender o contexto em que o regime militar 

elevou a rigidez constitucional do regime. Em 1979, a fim de minimizar os resultados eleitorais 

exitosos do MDB em colégios eleitorais importantes do país e dividir a oposição, a  ditadura 

extinguiu o bipartidarismo institucionalizado existente desde o fim de 1965 (KINZO, 1988). Dessa 

forma, num contexto em que o partido do regime, e o próprio regime, encontrava-se enfraquecido, a 

rigidez constitucional foi aumentada em 1982, três anos antes do fim do governo  militar.  Tal 

situação, claramente, enquadra-se no modelo de segurança (GINSBURG, 2003), a fim de garantir o 

poder da ARENA no ambiente de incerteza resultante do multipartidarismo e da abertura do regime, 

a ditadura procurou dificultar modificações no texto constitucional, obrigando, assim, as lideranças 

da oposição emergente a negociar com os agentes do regime. 

Dessa forma, a opção por uma regra de rigidez menos rígida pela constituinte de 1988, deve 

ser compreendida neste contexto de contraposição à rigidez imposta pelo regime autoritário. Do 

mesmo modo, ainda que seja mais flexível que a última configuração constitucional, a regra de 

emendamento do documento de 1988 se enquadra numa regra de  maioria  qualificada,  a 

aquiescência de três quintos da legislatura. Melo (2007) defende que esta taxa de rigidez mais baixa 

da constituição brasileira, comparada com suas congêneres da América Latina, também está 

relacionada ao tamanho do documento brasileiro, mais extenso que a maioria das constituições 
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latino-americanas. O que engendra um processo de emendamento mais intenso do que seus 

vizinhos. 

 
 

Conclusão 
 

Este trabalho propôs a análise do impacto da distribuição de poder nas constituintes sobre a 

rigidez constitucional. O objetivo do trabalho foi analisar como a interação dos atores políticos no 

momento da elaboração da constituição pode determinar a rigidez da mesma. A fim de testar a 

hipótese de que constituintes multilaterais produzem constituições mais rígidas, formulamos uma 

variável dicotômica de rigidez constitucional, levando-se em conta o tipo de maioria necessária para 

aprovar emendas ao texto constitucional: maioria ordinária  ou  qualificada.  Posteriormente, 

utilizamos a classificação de Ríos-Figueroa, que distingue a distribuição de poder nas constituintes 

latino-americanas em dois tipos: unipolares e multipolares, e verificamos seu impacto sobre  a 

variável dependente de rigidez constitucional. Do mesmo modo, empregamos também os índices de 

rigidez de Lijphart, Lorenz e Anckar e Karvonen para analisar os processos de mudança nas regras 

de emendamento constitucional nos países latino-americanos durante suas experiências ditatórias e 

no período de transição para a democracia. 

Inicialmente, apresentamos os mecanismos de interação entre os atores políticos, que fazem 

com que estes adotem regras mais rígidas de emendamento constitucional, às vezes como um 

instrumento de auto-restrição, noutras como um meio de restringir os demais atores. Destacou-se 

também o caráter antimajoritário da rigidez constitucional e modo como esta possibilita a inclusão 

de minorias no sistema de barganha política, resolvendo problemas de compromisso e garantindo o 

poder de barganha dos atores que não têm perspectiva de vitória eleitoral na ordem pós- 

constitucional. Ademais, também foi discutido o papel da incerteza dos atores políticos acerca do 

sucesso eleitoral futuro na construção de instituições de restrição e inclusão de minorias e, de certa 

forma, como estas instituições garantem a sobrevivência da própria democracia. 

Após a análise dos dados, para o período e para a amostra estudada, verificou-se que há uma 

relação positiva entre divisão de poder constituinte e rigidez constitucional. Porém, devido à 

ausência de significância estatística dos testes realizados, não é possível rejeitarmos a hipótese nula 

de igualdade entre os efeitos provocados pela divisão de poder nas constituintes. Há algumas razões 

para supor a ausência de significância estatística, a principal delas é a quantidade limitada de casos, 

que afeta a magnitude do p-valor. De fato, a incorporação dos processos de constituintes anteriores 

ao período analisado por Ríos-Figueroa poderia ter trazido mais robustez à análise e respondido 

mais apropriada à hipótese aqui levantada. Entretanto, tal incorporação esbarrou na inexistência de 

dados de distribuição do poder constituinte nas assembleias latino-americanas relativos aos 
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processos de elaboração de constituições anteriores à década de 1940, período inicial da análise de 

Ríos-Figueroa. 

Porém, a análise do processo de mudanças nos índices de rigidez constitucional do Brasil 

corroboram os pressupostos teóricos destacados neste trabalho, principalmente quando analisadas as 

mudanças ocorridas durante o regime militar. Verificamos que tais alterações  acompanham  o 

padrão de vitória ou de perda relativa de poder do partido do regime, ao mesmo tempo em que 

refletem a tentativa do regime em manter o poder sobre o Legislativo em períodos de turbulência ou 

de incerteza, como no fim regime militar. Podemos supor, então, que esse padrão foi resultado da 

tentativa dos militares de dotarem o regime de um verniz democrático,  garantido  pelo 

funcionamento relativamente normal do Congresso durante a maior parte da duração da ditadura. 

Isto resultou em eleições justas durante todo o período, embora o regime tenha alterado a regra 

eleitoral em alguns momentos para garantir a maioria da ARENA (KINZO, 1988). 

Ademais, há de se levar em conta outros elementos determinantes de rigidez constitucional 

citados por Elster (2000), que estão presentes em algumas constituições latino-americanas, mas que 

não são considerados nos índices que embasam este trabalho, como mecanismos de atraso ou 

necessidade de ratificação  da proposta de  emenda pela  legislatura seguinte,  por  exemplo.  Dessa 

forma, espero que tais observações possam ajudar a fortalecer as análises futuras relacionadas aos 

determinantes institucionais da rigidez constitucional. 
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“A História dos homens nos diz quanto basta para que não devamos contar 

muito com as virtudes heroicas, e nos mostra quão pouco prudente seria 

aquela nação que entregasse interesses tão delicados, como os das suas 

relações com todo o resto do mundo, nas mãos de um só homem” 

 
Alexander Hamilton 

1788 

 

 

RESUMO 

A presente pesquisa pretende analisar o papel institucional e a consequente atuação das 
Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, em atividade durante as 52° e 53° legislaturas, no processo de formulação e 

implementação das diretrizes que conduziram a política externa brasileira. Entre os anos de 2003 e 

2010, período que coincidiu com os dois governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores (PT), foram diversas as pautas e polêmicas que marcaram o campo das 

relações internacionais do Brasil. Entendemos que, por sua pluralidade técnica e partidária e por sua 

função no Congresso Nacional, essas Comissões, formadas a partir da indicação do Colégio de 

Líderes, devem ser analisadas não somente sob a ótica da votação nominal de suas reuniões 

deliberativas ou das matérias apreciadas nos Plenários de ambas as Casas, mas também sob a ótica 

informacional e por meio da observação da dinâmica e da influência de seus presidentes e relatores, 

da relação dessas Comissões com o Executivo, entre outros aspectos. Além disso, este trabalho não 

pretende ater-se apenas ao resultado (grau de influência) das atividades das Comissões e, por isso, 

propõe ainda a análise do comportamento desses legisladores sob os seguintes aspectos: partidário, 

ideológico e eleitoral. Este projeto busca demonstrar a autonomia desses núcleos legislativos 

que, com agendas específicas, podem divergir das orientações de legendas, líderes de bancada e, 

algumas vezes, confrontar-se com as aspirações do eleitorado e, principalmente, do Executivo 

Federal. 

 
Palavras-chave: Executivo. Legislativo. Política Externa Brasileira. Comissão de Relações 

Exteriores. 
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1. Introdução 
 

 
 

Entre os anos de 2003 e 2010, período que coincidiu com os dois governos do ex- presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), foram diversas as pautas e polêmicas 

que marcaram o campo das relações internacionais do Brasil. 

Apontado como um país pacifista, de perfil apaziguador e não intervencionista, o Brasil vem 

deixando nos últimos anos sua posição de Estado satélite no cenário político e econômico 

internacional para ganhar notoriedade no tabuleiro global. 

Apesar de sua habitual neutralidade, o Brasil – desde os tempos do Barão de Rio Branco – 

nutriu certo alinhamento com a política externa norte-americana. Em determinados momentos o 

país ensaiou cumprir papel diferente, principalmente no Governo Jânio Quadros (1961), que 

apresentava em sua plataforma de governo, entre outros pontos, o estabelecimento de parcerias 

internacionais prioritárias com a África, a América do Sul e a Ásia, o que foi batizado como Política 

Externa Independente. 

Enquanto esteve à frente do Executivo, a política externa brasileira, encabeçada pelo 

presidente Lula da Silva, ganhou contornos particulares. Além de adotar o viés “independente”, 

essa agenda internacional incorporou o pensamento “nacionalista” e ainda permitiu ao petista 

desempenhar, de forma exitosa, a chamada “diplomacia presidencial”1. 

Sintonizado a estas três características, o ex-ministro de Relações Exteriores Celso Amorim – 

diplomata com maior permanência no cargo durante do Governo Lula da Silva e o recordista no posto 

entre os chanceleres brasileiros – pôs em prática diretrizes políticas que levaram o Itamaraty, 

seguidas vezes, ao epicentro das discussões no Congresso Nacional. 

Ao longo dos oito anos de seu mandato situações controversas envolveram o Executivo 

e a agenda internacional brasileira. Apenas para ilustrar alguns, está a aproximação, de cunho 

político e econômico, com o Irã; a recusa ao pedido de extradição do ex-ativista político Cesare 

Battisti, feito pelo governo italiano; o moroso processo de aquisição de caças para a Força Aérea 

Brasileira (FAB); as recorrentes críticas do Palácio do Planalto aos opositores do Governo Cubano e o 

apoio da administração petista à entrada da Venezuela no Mercosul. 

 

Esses e outros episódios extrapolaram as dependências do Poder Executivo – aqui 

representado também pelo Ministério das Relações Exteriores – e ganharam a atenção da Imprensa, 

da Academia, de setores da sociedade civil organizada, de partidos políticos e até de boa parte do 

eleitorado brasileiro, este último pouco habituado a refletir sobre a política externa do País. 

                                                           
1
 GONÇALVES, Williams. O Panorama da Política Externa Brasileira no Governo Lula da Silva. A política externa 

brasileira: um balanço. Editora Apicuri. Rio de Janeiro, 2011. 
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Neste período, o Executivo Federal manteve aparente protagonismo na condução das relações 

internacionais brasileiras. E essa postura pode encontrar justificativas plurais. Uma delas estaria no 

regime de governo adotado pelo País: o presidencialismo. Nele, o inquilino do Palácio do Planalto 

acumula as funções de Chefe de Estado e de Chefe de Governo, como aponta Geraldo Eulálio do 

Nascimento e Silva na obra A Missão Diplomática. De acordo com o jurista brasileiro, a condição 

de Chefe de Governo, uma espécie de diretor da política externa: 

 
 

Pode ser acumulada com a de Chefe de Estado, sendo que em tal caso, a 

qualidade de Chefe de Governo é relegada para segundo plano. No regime 

parlamentar, ao contrário, o órgão das relações internacionais costuma ser o 

Primeiro-Ministro que, na qualidade de Chefe de Governo, é responsável 

pela manutenção das relações com os demais Estados e pelo planejamento e 

execução da política exterior. (SILVA, 1971, p.23) 
 
 

Outra possível explicação para o suposto controle das questões internacionais pelo Executivo 

são as prerrogativas constitucionais concedidas ao Presidente da República. Entre diversas 

determinações, a atual Carta, promulgada em 1988, confere “à União” competências exclusivas, 

como “manter relações com Estados estrangeiros”; “declarar a guerra e celebrar a paz”; “assegurar a 

defesa nacional”; “autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico” e “conceder 

anistia”2. Portanto, poderíamos afirmar que o Artigo 21 da Carta Magna brasileira coloca, 

implicitamente, a política externa do Brasil apenas na órbita do Executivo, salvo algumas exceções3. 

Entretanto, essa não é uma característica política, constitucional e jurisdicional recente e 

restrita ao Brasil. Ainda no século XVIII, muitos países debatiam acerca do papel do  Legislativo  no  

processo  de  construção  dos  atos  internacionais  dos  Estados.  Os pensamentos republicano e 

democrático que então surgiam, suplantando muitas monarquias, inspirava novos marcos legais, 

como o norte-americano. Pioneira nesta questão, a Constituição dos Estados Unidos, adotada em 

1787, “foi a primeira a incluir o Poder Legislativo no processo de celebração de tratados 

internacionais”4. 

Apesar do vanguardismo da Constituição norte-americana, o jurista brasileiro 
 

Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros coloca a Revolução Francesa (1789-1799), e a 

estruturação de sua Assembleia Nacional Constituinte, como marco inspirador para as reflexões 

acerca do “controle do Poder Legislativo sobre os atos internacionais”. E ilustra o pensamento vigente 

à época: 

                                                           
2
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. 
3
 A alínea “a” do inciso XXIII deixa claro que “toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para 

fins pacíficos mediante aprovação do Congresso Nacional.” 
4
 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder Legislativo e os Tratados Internacionais. Porto Alegre, L&PM 

Editores, 1983. p. 27 
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Na ótica dos constituintes franceses, um tratado, juridicamente, obriga 

o Estado e, por consequência, obriga os cidadãos; e, politicamente, os 

tratados internacionais e toda a política externa, criando deveres para os 

cidadãos, são assunto não apenas dos governantes, mas também dos 

governados. (MEDEIROS, 1983, p. 28-29) 
 
 

A legitimação popular a questões internacionais, por meio do Parlamento, transformou-se, 

então, na tônica de políticos e juristas de muitos países. No Brasil não foi diferente. Ao longo de sua 

História, diversas foram as tentativas de promover os parlamentares a um plano destacado do 

Executivo no processo de tomada de decisões referentes às relações internacionais. 

Desde as mais remotas Constituições brasileiras, entretanto, o Poder Legislativo buscou 

driblar a suposta condição de coadjuvante nos processos relacionados à política externa. A atuação 

do Parlamento nas questões atinentes à esse tema, ainda no período imperial, por exemplo, eram 

limitadas. Porém foram as Constituições republicanas que preceituaram, com variações, mas de 

forma mais explícita, a competência do Poder Legislativo brasileiro para resolver, em caráter 

definitivo, a respeito de atos internacionais5. 

Na  atual  divisão  constitucional  de  papéis  entre  os  Poderes  da  União,  parte considerável 

da agenda e dos processos relativos às relações exteriores está sob o cuidado do Congresso Nacional. Ao 

Legislativo foram concedidas funções-chave, como “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou 

atos internacionais”; autorizar o Presidente da República a “permitir que forças estrangeiras transitem 

pelo território nacional ou nela permaneçam”; ou ainda “aprovar iniciativas do Poder Executivo 

referentes às atividades nucleares”, como determina o Artigo 49 da Constituição Federal (1988). Já 

exclusivamente ao Senado Federal, de acordo com o Artigo 52, é cedida a prerrogativa de aprovar, ou 

não, os “chefes de missão diplomática em caráter permanente”. Esses são indícios de que, apesar de 

o Executivo conduzir boa parte da política externa no País – como a negociação de tratados 

internacionais –, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ainda mantém papel relevante na 

agenda exterior. 

Portanto, as questões externas passaram pelos corredores do Legislativo durante os dois 

mandatos do ex-presidente Lula da Silva, mas não apenas por determinações constitucionais. Muitas 

das movimentações do Brasil no sistema internacional foram discutidas, analisadas e votadas 

pelos congressistas. E o epicentro de boa parte deste trabalho esteve nas Comissões de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Compostos por parlamentares dos mais variados perfis, esses núcleos são suprapartidários, 

constituídos de acordo com o interesse dos líderes das legendas nas duas Casas e montado seguindo a 

                                                           
5
 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder Legislativo e os Tratados Internacionais. Porto Alegre, L&PM 

Editores, 1983. p. 27. 
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proporção das bancadas eleitas para cada legislatura. Com a finalidade de discutir e apreciar as 

propostas e temas que são apresentadas à Câmara e ao Senado, esses grupos manifestam-se emitindo 

pareceres técnicos. Vale destacar ainda que algumas proposições podem ser analisadas, em caráter 

terminativo, por essas Comissões, sem a necessidade de submissão dessas matérias à votação em 

plenário. 

As atividades dessas Comissões de mérito são regimentalmente organizadas e seu trabalho é 

reconhecido e legitimado pelo processo legislativo. Renovada constantemente – anualmente na 

Câmara, a cada dois anos no Senado, ou em todo início de legislatura congressual – essas 

Comissões têm, entre outras funções, a missão de analisar tratados, atos, acordos e convênios 

internacionais e demais instrumentos vinculados ao Ministério das Relações Exteriores6. 

Diversos são os estudos nos campos da Ciência Política, do Direito Internacional Público e 

das Relações Internacionais que colocam a condução da política externa como uma prerrogativa do 

Executivo, mesmo em países com as Constituições mais democráticas do mundo. Portanto, essa 

pesquisa, em andamento, busca aferir a participação e a consequente influência do Congresso 

Nacional brasileiro na agenda internacional. O intuito principal é dar ênfase à atuação das 

Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional no processo de formulação e implementação 

das diretrizes que conduziram as relações internacionais do País entre os anos de 2003 e 2010. 

Ao longo dos séculos, a evolução das relações no Globo foi pontuada por marcos relevantes, 

se admitirmos como parâmetro o período iniciado ainda no século XVI, quando essa interação 

internacional era eminentemente fundamentada na figura soberana dos Estados. Além de abrandar 

a visão eurocêntrica, a sociedade internacional passou a dar lugar de destaque, além do Estado, às 

organizações internacionais, às multinacionais, aos grupos não-estatais de vários tipos e também aos 

indivíduos. Caracterizado, nos dias de hoje, pela flexibilidade de fronteiras físicas, econômicas, 

sociais, culturais, políticas e informacionais, a realidade mundial do século XXI reconhece outros 

atores. 

Entre as correntes dedicadas ao estudo das Relações Internacionais, duas se confrontam 

diametralmente. Para os realistas, o Estado é um ator coeso, único, alheio às interferências da 

política e/ou de atores internos. Já uma outra escola reconhece a “importância da incorporação de 

fatores domésticos na explicação do processo de negociação e deliberação” de temas relativos às 

relações internacionais. Portanto, este trabalho é desenvolvido sob o prisma desta segunda corrente7. 

Alguns autores, como Rosenau (1966), Keohane (1977), Nye (1977), Putman 
 

                                                           
6
 As atribuições das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal estão dispostas no Artigo 32, inciso XV, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no Artigo 103, 

incisos de I a VII, do Regimento Interno do Senado Federal. 
7
 DINIZ, Simone. O Senado Federal e a Deliberação de Atos Internacionais no Presidencialismo Brasileiro. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais. Vol 27. Nº 80. São Paulo, 2012. Introdução. 



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 122122 

(1988) e Milner (1997) defendem que no novo contexto internacional os Estados estão 

suscetíveis não só às interferências recíprocas, como também estão mais atrelados a 

condicionantes internos. Neste novo sistema, afirmam, os interesses nacionais passaram a se 

diversificar e foram criados novos interlocutores e canais de relação e influência, questionando a 

exclusividade do comando estatal8. 

Outro autor que reconhece a interferência dos fatores domésticos nas questões 
 

internacionais de um país é o jurista e cientista político tcheco Karl Deutsch, ao observar que: 

 
Qualquer decisão importante relativa à política externa seria, no caso 

concreto, então o resultado de interação destes vários atores internos em disputa 

(grandes órgãos governamentais, partidos políticos, grupos parlamentares), e 

qualquer política externa a longo prazo teria de ser adotada através de um 
processo igualmente pluralista, competitivo. (DEUTSCH, 1978, p.106) 

 

A cientista política Helen Milner, na obra Interests, institutions and information: domestic 

politics and international relations, coloca o arranjo institucional adotado por cada país como peça-

chave para o desdobramento das relações exteriores. Para a autora, há implícito um embate entre o 

Executivo e o Legislativo pela condução da política externa em cada Estado e, consequentemente, o 

resultado dessa relação de forças reflete no processo de negociação internacional. 

 
Three factor are decisive in defining a state's placement on this 

continuum: the policy preferences of domestic actors, the instituitions for power 

sharing among them and the distribution of information among them. The 

distribution of power and information among domestic groups and the 

divergence among their preferences define the extent of polyarchy. (MILNER, 

1997, p.11) 

 
Tomando como referência ainda o trabalho de Helen Milner, nessa dinâmica doméstica, 

comum a muitos países, o Legislativo assume papel central não só por vocalizar os interesses da 

sociedade e legitimar o trabalho de partidos e correntes políticas, mas também por garantir 

determinações constitucionais no processo de tomada de decisão do Estado. 

O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil Celso Lafer acrescenta ainda que o Estado 

não é uma “totalidade autossuficiente” e defende ainda o seguinte entendimento: 

 
 

Classes, empresas, valores, partidos, associações profissionais, grupos 

de pressão, são todos protagonistas no campo das relações internacionais, que 

agem por formas e caminhos próprios, agregando, por isso mesmo, uma 

significativa dimensão transnacional às relações internacionais. (LAFER, 1982, 

p. 71) 

 

                                                           
8
 KEOHANE, Robert. O.; NYE, Joseph. (1977), Power and Interdependence: World Politics in Transition. Boston, Little 

Brown and Company. 
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No Brasil, inseridas no contexto do Congresso Nacional, as Comissão de Relações Exteriores e 

Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado Federal tornaram-se o principal locus de 

discussão, análise e interferência – mesmo restrita – do Legislativo nos assuntos voltados à política 

externa. Por isso, esses núcleos de trabalho do parlamento são o foco deste estudo. 

O Congresso Nacional, e suas Comissões, dispõe de posição privilegiada. Além da 

interlocução com outros Poderes e segmentos sociais, deputados e senadores têm a prerrogativa 

de influenciarem no processo de formulação e implementação de leis e políticas públicas no 

Brasil. E a agenda internacional está inserida nessa dinâmica. 

Entretanto, diversas são as limitações já detectadas no trabalho do Parlamento brasileiro 

pela imprensa e, principalmente, pela Academia. Algumas dessas falhas evidenciadas vêm ajudando 

a elucidar o processo Legislativo e, consequentemente, auxiliam no entendimento do desempenho 

deste Poder na agenda externa. 

Uma das limitações mais notórias impostas aos congressistas brasileiros é o “poder de agenda 

do Executivo”. Tema constante na Ciência Política, a ideia de engessamento do Legislativo, em 

detrimento da imposição dos interesses do Palácio do Planalto, arregimentou teóricos em uma 

linha de pesquisa que praticamente minimiza o papel do Congresso Nacional no País. Entre tantos 

outros nomes, estão Figueiredo e Limongi (1998) que afirmam no estudo Bases Institucionais do 

Presidencialismo de Coalizão: 

 
 

O Executivo domina o processo legislativo porque tem poder de 

agenda e essa agenda é processada e votada por um Poder Legislativo organizado 

de forma altamente centralizada em torno de regras que distribuem direitos 

parlamentares de acordo com princípios partidários. No interior deste quadro 

institucional, o presidente conta com os meios para induzir os parlamentares à 

cooperação. (FIGUEIREDO E LIMONGI, 1999, p. 22) 

 
Outro fator crítico levantado nos estudos sobre o Legislativo do Brasil aponta para a falta de 

especialização dos parlamentares brasileiros em uma gama de temas, entre eles os internacionais. A 

baixa afinidade com esta agenda, defendem alguns autores, justificaria o pouco envolvimento de 

congressistas com matérias e discussões correlatas. 

O baixo “índice informacional” de deputados e senadores titulares das Comissões da Câmara 

e do Senado, em detrimento ao notório saber do Ministério das Relações Exteriores – e seu 

reconhecido quadro diplomático –, aparentemente, reforçaria o protagonismo do Executivo. 

 
Tradicionalmente, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil era 

considerado pelos legisladores como um agente técnico e ideologicamente 

neutro, o que implicava que suas recomendações políticas eram 

perfeitamente informativas para os legisladores. (SANTOS e ALMEIDA, 

2011, p. 127) 
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Do outro lado da Esplanada dos Ministérios, o Itamaraty, visto como um órgão insular, 

estruturou-se de maneira profissional e pouco vulnerável às orientações políticas do primeiro escalão 

do Governo Federal. Como apontam Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno, uma das vantagens do 

Executivo frente ao Legislativo é que o primeiro mantem em sua estrutura um núcleo altamente 

dedicado às questões referentes à política externa do País. 

 
A profissionalização do corpo diplomático, garantido pela existência de 

uma carreira inserida no conjunto do funcionamento do Estado, dá certa 

continuidade à política exterior do país, independentemente de mudanças 

conjunturais que ocorrem na cúpula do sistema político. Depois da fundação 

do Instituto Rio Branco, em 1945, pertencente ao Ministério das Relações 

Exteriores e destinado a formar diplomatas que ingressam na carreira, pode-se 

falar na existência de um corpo diplomático realmente profissionalizado, 

estável, fator que, aliado à tradição e à continuidade, acaba por dar-lhe visão 

própria sobre como conduzir negócios internacionais, procurando até exercer 

influência sobre a cúpula do sistema político. (CERVO e BUENO, 1986, p. 80- 

81) 

 
A ausência de apelo eleitoral nas pautas atreladas à política externa brasileira aparece 

como uma terceira hipótese para justificar o desestímulo desses legisladores frente às demandas 

internacionais. Deputados federais e senadores, quando eleitos para cumprirem mandatos de 

quatro e oito anos, respectivamente, passam a assumir uma complexa e longa lista de agendas e 

compromissos. Dos mais “paroquiais” – aqueles restritos a seus Estados de origem e domicílios 

eleitorais –, aos nacionais. E, ao contrário das pautas supostamente mais sensíveis aos olhos do 

eleitorado local, como as dedicadas à Saúde, Educação e Segurança, assuntos afeitos às relações 

internacionais supostamente não seduzem boa parte dos parlamentares brasileiros. Como observa o 

jurista Pedro Dallari no livro Constituição e Relações Exteriores, a situação e os interesses externos do 

País são “tema historicamente pouco capaz de empolgar a opinião pública brasileira”. 

A lista de exemplos pessimistas em relação ao desempenho do Congresso Nacional 

perpassa ainda pela mística em torno do ritmo moroso de trabalho no Parlamento, costumeiramente 

apontado como um entrave ao País. E essa movimentação legislativa seria, então, incompatível 

com a rapidez com que se processam as relações internacionais atualmente.9 

Mas, especificamente sobre o trâmite das questões referentes à política externa, 

parlamentares brasileiros esbarram em uma grave restrição: o impedimento de apresentar emendas às 

matérias que versam sobre questões externas. Diferentemente do sistema norte-americano, por 

exemplo, onde o Senado tem a prerrogativa de emendar tratados submetidos à sua apreciação ou 

mesmo de apresentar reservas aos atos internacionais negociados pela Casa Branca, o Congresso 

Nacional no Brasil não dispõe da mesma força. Por isso, destacam alguns autores, “o papel do 

                                                           
9
 CARDOZO, José Eduardo. A crise do legislativo. Estudos Avançados 23 (67), 2009 
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Congresso na formação da política externa tem se limitado a pouco mais do que referendar atos 

internacionais celebrados pelo Poder Executivo”10. De maneira resumida, às Comissões de Relações 

Exteriores e de Defesa Nacional cabe apenas a apreciação ex post de tratados negociados, 

previamente, pelo Executivo, como obriga a Constituição Federal de 1988. Ou seja, “depois que a 

negociação internacional foi conduzida pelo Executivo e formalizada junto aos outros signatários 

internacionais”, como observa Diogo Ferrari em seu artigo O Congresso e o Presidencialismo de 

Coalizão, de 2011. 

 

Frentes teóricas, em diversas áreas, apresentam diagnóstico inverso, com um olhar mais 

promissor em relação ao parlamento brasileiro. Sob esta ótica, o Legislativo consegue superar essa 

suposta condição passiva e ganha protagonismo no quadro institucional do Estado. Essa relevância 

incluiria também os assuntos além fronteira. 

Sob o prisma das relações internacionais, o Legislativo não têm autonomia jurídica para atuar 

no plano externo, uma vez que não é considerado sujeito do Direito Internacional. Entretanto, 

como ressalta o professor Carlos Roberto Husek, as novas perspectivas mundiais sugerem que o 

Direito Internacional se force, cada vez mais, a flexibilizar seu perfil estadocêntrico para abrir 

espaço a novos atores que vêm ganhando, segundo ele, mais força no plano internacional. 

 
 

Tais atores, além de indivíduos e até por causa deles e de suas ideias e 

atuação política e econômica, formam as empresas, sindicatos, partidos 

políticos, ONG’s, cujas atividades influenciam, por vezes, de modo decisivo, na 

área internacional. (HUSEK, 2010, p. 270) 

 
O caso do parlamento brasileiro pode ser enquadrado neste recorte. Contrariando definições 

mais depreciativas em relação ao Legislativo, o Congresso Nacional não abdicou de participar 

dos processos que envolvem a agenda externa do País e, muito menos, é um “mero ratificador” da 

agenda internacional imposta pelo Executivo11. 

Como destacou Simone Diniz, ao analisar a ação do Senado Federal na deliberação dos atos 

internacionais negociados no Governo Fernando Henrique Cardoso (1994 - 2002), é impertinente 

afirmar que não há interesse dos parlamentares brasileiros pelas questões internacionais. Ela frisa 

que, apesar das limitações, o parlamento dispõe de instrumentos variados para influenciar no 

processo de tomada de decisões. Entre eles está o posicionamento em votações, produção de 

pareceres, discursos em plenário e moções de repúdio, apenas para citar alguns. 

 

                                                           
10

 SOUZA, Amaury de. A Agenda Internacional do Brasil: a política externa brasileira de FHC a Lula. Rio de Janeiro: 

Elsevier/CEBRI, 2009. 
11

 LEMOS, Leany. Brazilian Congress and Foreign Affairs: Delegation or Abdication? Global Economic Governance 

Programme, 58. 2010. 
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A participação dos parlamentares na deliberação dos atos 

internacionais, mesmo que seja uma atuação mais assertiva, não se limita à 

apresentação de reservas aos projetos de decretos legislativos. 

Há outros mecanismos de atuação parlamentar que também recaem 

sobre o processo decisório, o que mostra não somente as ocorrências de outras 

formas de participação, como também exemplifica situações de acirradas 

divergências quanto ao conteúdo substantivo de certos atos internacionais. 

Parlamentares desinteressados não desperdiçariam tempo e energia debatendo 

questões que não lhe interessam. (DINIZ, 2012, p. 176) 
 

 
A pesquisa em desenvolvimento leva em consideração um amplo conjunto de fatores 

para aferir o nível de envolvimento e de repercussão do trabalho desenvolvido pelos integrantes 

das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, entre os anos de 2003 e 2010. 

Para a balizar este estudo estão sendo levantadas informações variadas como: o perfil 

profissional dos deputados e senadores integrantes dessas Comissões; seus respectivos anos de 

dedicação a esses grupos; suas manifestações e votações; as eventuais matérias relatadas; os postos 

de destaque que ocuparam dentro desses núcleos – como presidência e/ou relatoria –; o mérito dos 

requerimentos apresentados; a participação em audiências públicas e a presença e a qualidade de suas 

intervenções. 

Além desta análise minuciosa das Comissões da Câmara e do Senado, faz-se necessário 

ainda investigar a intersecção do comportamento desses legisladores a outros aspectos relevantes, 

como a orientação ideológico-partidária desses. Essa averiguação é importante porque, no recorte de 

tempo estabelecido, pelo menos 15 partidos mantinham representação no Congresso Nacional e esse 

estudo considera a possibilidade de divergência intrapartidária e entre os membros dos então blocos 

governista e oposicionista. 

 

6.   Alguns direcionadores (até o momento) 
 

 
 

O atual estágio da pesquisa aponta para algumas considerações preliminares. Uma delas 

sinaliza que apenas siglas mais robustas – como o governista Partido dos Trabalhadores (PT) e o 

oposicionista Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) – mantiveram, no período em que a 

pesquisa está focada, núcleos dedicados às questões internacionais e direcionamentos internos 

claros voltados à discussão da política externa brasileira. 

Outro ponto diz respeito à fidelização das bancadas. De maneira precipitada, autores 

como Williams Gonçalves apontam que a base de sustentação política do presidente Lula da Silva, 

principalmente o PT, estava “plenamente de acordo com a política praticada pelo Governo” e 
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justifica essa questão apenas citando o “relacionamento sem conflitos entre o assessor da Presidência 

para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, e o ministro das Relações Exteriores, Celso 

Amorim”. Essa questão merece maior investigação, uma vez que já foram detectadas algumas 

discordâncias internas em blocos e partidos. 

À medida em que vai avançando, a pesquisa sugere que em anos de eleição (gerais ou 

municipais) houve uma considerável redução no número de reuniões (deliberativas e/ou 

informacionais) dessas Comissões. Esse comportamento, vale salientar, não destoa do panorama 

geral no Legislativo nestes períodos, uma vez que o Congresso Nacional brasileiro costuma ter 

seu calendário impactado em períodos eleitorais. 

Entretanto, apenas com a conclusão deste levantamento será seguro apontar o papel dos 

deputados e senadores governistas e oposicionistas nas Comissões do Congresso Nacional 

envolvidas com a agenda internacional. Portanto, um dos propósitos deste trabalho é 

demonstrar o grau de autonomia destes grupos legislativos e seu nível de contribuição – e 

enfrentamento – com o Executivo Federal, observando a rotina de articulações políticas nas 

duas Comissões e levando em consideração outras relevantes evidências para construir um desfecho 

para o presente estudo. 
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GOVERNANÇA ELEITORAL NA ÁFRICA LUSÓFONA: UM ESTUDO COMPARADO1
 

Palloma Manuelle Marciano de Freitas2
 

 

 
 

Resumo 
 

 
 

Nas democracias recentes da África lusófona, percebem-se relevantes similaridades entre as 

instituições adotadas por esses países e o modelo constitucional português contemporâneo. Diante 

disso, questiona-se em que medida suas legislações eleitorais podem ser semelhantes. A fim de 

contribuir para a resposta desse questionamento, o presente trabalho tem como objetivo comparar os 

modelos de governança eleitoral em Portugal e seus antigos domínios na África. Com este 

propósito, primeiramente, são apreciados descritivamente os dispositivos normativos relacionados 

às regras de competição eleitoral e às instituições eleitorais em cada país. Em seguida, os dados 

coletados são analisados, comparativamente, com base na perspectiva teórica da governança 

eleitoral que pretende entender o processo eleitoral de forma global: desde a elaboração da 

legislação eleitoral à divulgação do resultado das eleições. Esses procedimentos permitirão 

apresentar um panorama geral das diferenças e afinidades compartilhadas entre os países, com a 

finalidade de verificar indícios de um padrão de governança eleitoral lusófono. Ao final deste 

estudo, identificam-se similaridades entre os quadros legais dos processos eleitorais presentes nos 

países analisados, embora não se identifique um padrão claro de governança eleitoral. 

Palavras-chave: África lusófona, governança eleitoral, processo eleitoral. 
 

 

1 Introdução 
 

A democracia e suas instituições são temas recorrentes nos estudos da ciência política. Nas 

últimas décadas, especificamente, um dos focos dessas análises foi constituído pelos processos de 

democratização ou de redemocratização dos países da terceira onda democrática (HUNTINGTON, 

1994). Os cientistas políticos buscaram explicar como e porque se deu esse processo e o 

envolvimento dos atores em seu desenvolvimento. Com isso, uma série de estudos se articularam no 

intuito de alcançar alternativas teóricas capazes de explicar tais fenômenos e suas respectivas 

consequências (GEDDES, 2009; PRZEWORSKI, 1991; SMITH, 2005). 

Nos últimos anos, por conseguinte, outra fonte de questionamento se centrou nas escolhas 

institucionais efetuadas por essas novas democracias: quais são seus modelos constitucionais, as 

instituições desses países e as motivações e implicações de tais escolhas. Em meio a esse processo 

                                                           
1
 Este artigo foi construído a partir do Trabalho de Conclusão de Curso em Ciência Política na Universidade Federal de 

Pernambuco em 2013. 
2
 Mestranda em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco e Graduada em Ciência Política pela mesma 

universidade. 
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de desenho institucional, uma das preocupações recorrentes foi desenvolver instituições que 

promovessem processos eleitorais legítimos, ou seja, eleições livres e justas (MOZAFFAR; 

SCHEDLER, 2002). Nesse sentido, uma extensa literatura buscou compreender os mecanismos e 

regras que organizavam os pleitos nesses novos regimes. Contudo, a maior parte das análises 

priorizava uma ou poucas etapas desse complexo processo democrático. 

Uma das alternativas explicativas para a definição das instituições dessas democracias foi a 

influência exercida por ex-metrópoles durante o período de colonização (ELGIE, 2011; MOZAFFAR, 

2002), visto que alguns desses países, como os exemplos do continente africano, haviam passado 

pelo processo de independência anteriormente ou paralelamente ao processo de democratização. 

Lobo e Amorim Neto (2009, p. 15) apontam que a “difusão de modelos constitucionais no mundo 

se entrelaça as relações culturais entre os Estados”. Tendo em mente a relação de países europeus e 

suas ex-colônias, é plausível supor que essa influência seja ainda mais estreita. No caso de Portugal 

e seus antigos domínios, esses países compartilham, em diferentes gradações, um modelo de 

semipresidencialismo (LOBO; AMORIM NETO, 2009). 

A partir disso, é relevante investigar se os sistemas e regras eleitorais desses países – 

Portugal e seus antigos domínios – não apresentam o mesmo padrão de semelhança encontrado por 

Lobo e Amorim Neto (2009) em outros aspectos do sistema político. Com isso, objetiva-se investigar 

se a semelhança entre os países da África lusófona e destes com Portugal pode ir além das Cartas 

Magnas e ser percebida também em leis ordinárias como a legislação eleitoral. 

Buscando uma análise mais profunda dessas instituições, o emprego dos estudos 

desenvolvidos a partir do conceito de governança eleitoral é um instrumento diferenciado para 

apresentar o comportamento dessas instituições e das legislações vigentes através de uma 

perspectiva que procura compreender, numa dimensão mais ampla, os aspectos dos sistemas 

eleitorais, das próprias eleições e das instituições responsáveis por elas. Em virtude desse quadro, o 

objetivo da presente monografia se constitui em responder a seguinte questão: qual o grau de 

similaridade entre os sistemas eleitorais de Portugal e dos países da África lusófona quanto à 

governança eleitoral? 

A fim de responder a esse questionamento, este trabalho é estruturado da maneira descrita a 

seguir. Na segunda parte, será exposta a literatura teórica com a finalidade de fundamentar a análise a 

ser desenvolvida nas seções seguintes. Em seguida, a terceira seção expõe os resultados da análise 

comparativa dos modelos de governança eleitoral de Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe. Por fim, são elencadas as principais conclusões e 

contribuições aqui produzidas. 
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2 Os sistemas eleitorais e o conceito de governança eleitoral 
 

 
 

As semelhanças e diferenças institucionais entre os países variam de acordo com diversos 

critérios. Um deles se caracteriza pela influência cultural e institucional de uma metrópole sobre os 

modelos constitucionais de suas ex-colônias (ELGIE, 2011; LIJPHART, 2008). Esse é o caso 

analisado por Lobo e Amorim Neto (2009) em O Semipresidencialismo nos Países de Língua 

Portuguesa. 

A obra tem como objetivo principal verificar e analisar a existência de um modelo lusófono 

de sistema político semipresidencialista3 
e, por conseguinte, a influência portuguesa sobre os 

desenhos institucionais de suas ex-colônias, visto que a maioria, excluindo o Brasil, optou por esse 

tipo de sistema a exemplo de Portugal. Um dos motivos para tal questionamento se baseia, segundo 

Lobo e Amorim Neto (2009), no fato das faculdades de direito de Portugal e seus professores 

“terem influenciado ou mesmo aconselhado as escolhas institucionais dos países lusófonos” no 

período de pós-democratização português (2009, p. 16). Assim, os autores procuram 

mapear as estruturas constitucionais desses países examinando, especialmente, o funcionamento do 

semipresidencialismo e se este tem contribuído para a consolidação da democracia nos países. 

Em síntese, o estudo conclui que não existe um modelo comum entre os países analisados 

sobre os elementos ligados à autoridade política, sendo assim, um modelo lusófono de 

semipresidencialismo não se confirmou. Contudo, aponta que alguns países (Cabo Verde, São 

Tomé e Príncipe e Timor Leste) apresentam maior semelhança constitucional com o modelo 

português quanto à análise dos poderes constitucionais legislativos e não legislativos dos 

presidentes pela tipologia de Shugart e Carey (1992). 

A fim de verificar a extensão do resultado encontrado pelo estudo anterior, o presente 

trabalho se dispõe a analisar as similaridades e diferenças nas legislações e instituições eleitorais de 

Portugal e suas ex-colônias no continente africano. A proposta aqui apresentada parte da análise de 

seus textos constitucionais e de suas respectivas legislações e códigos eleitorais, assim como de 

documentos afins vinculados a esse objetivo, qual seja, averiguar se as semelhanças se estenderiam 

ou não a outras esferas de leis além das Cartas Magnas. O ponto central é descrever a variação dos 

modelos de governança eleitoral entre tais países, buscando contribuir para o estudo de Lobo e 

Amorim Neto (2009), que não abordou em profundidade as legislações eleitorais. Para tal 

empreendimento, faz-se mister conhecer, resumidamente, o debate sobre os sistemas eleitorais e 

também as teorias ligadas ao processo eleitoral na atualidade. 

 

                                                           
3
 Não cabe a este trabalho discutir o conceito de semipresidencialismo, mas, em resumo, é um sistema político onde há 

um presidente da República eleito por sufrágio universal que coexiste com um primeiro-ministro responsável diante do 

parlamento (DUVERGER, 1980 apud LOBO; AMORIM NETO, 2009). 
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2.1 Sistemas eleitorais 
 

 
 

No universo da ciência política, a preocupação sobre como se dá a ocupação dos cargos nos 

parlamentos e governos e quais mecanismos definem a escolha dos eleitores sobre os seus 

representantes é constante nos estudos da democracia. Desde as contribuições seminais de obras 

como “Os Partidos Políticos” (1987) de Maurice Duverger a autores contemporâneos como Pipa 

Norris e Dieter Nohlen, uma série de tipologias foram desenvolvidas para classificar os principais 

tipos de sistemas eleitorais e analisar suas consequências pelos países (NORRIS, 2004). Em geral, a 

literatura clássica do tema restringe o conceito de sistema eleitoral às regras de representação, sejam 

elas majoritárias, proporcionais ou mistas. De acordo com Jairo Nicolau (2002, p. 10) “os sistemas 

eleitorais são os mecanismos responsáveis pela transformação de votos dados pelos eleitores no dia 

das eleições em mandatos”. Segundo Nicolau, existem ainda outras regras ou leis eleitorais que 

regulam e delimitam as eleições. 

Dieter Nohlen (2007) admite que se pode perceber os sistemas eleitorais em dois sentidos. 

Por um lado, um conceito mais amplo abarcando as características que vão desde o direito ao 

sufrágio, a administração eleitoral e o contencioso eleitoral – mais comum nos estudos de 

democracias recentes. E, de outro, uma definição mais restrita, semelhante à apresentada por 

Nicolau (2002) e empregada por Nohlen, geralmente, em suas análises comparadas. 

Pippa Norris (2004), por sua vez, aponta que as mais importantes instituições que 

influenciam as regras eleitorais podem ser divididas em três componentes: a estrutura constitucional, 

o sistema eleitoral e os procedimentos eleitorais. O primeiro deles representa o contexto 

institucional mais amplo manifestado pela natureza do poder executivo (parlamentar ou 

presidencialista), a disposição da legislatura nacional (unicameral ou bicameral) e a centralização 

em governos unitários ou dispersão em arranjos federais. O sistema eleitoral, segundo componente, 

refere-se a múltiplos aspectos da lei eleitoral, entre eles, a estrutura da cédula, as barreiras eleitorais, a 

fórmula eleitoral e a  magnitude do distrito. O último componente, procedimentos eleitorais, 

relaciona-se com regras detalhadas de questões mais práticas e técnicas4   
cuja ação  é 

também importante para o resultado das eleições. 
 

 
 

2.2 Governança eleitoral 
 

 
 
 

                                                           
4
 Tais como: distribuição de lugares de votação, normas de nomeação de candidatos, as qualificações de cidadania, 

facilidade para o registro do eleitor, o desenho da cédula, procedimentos de escrutínio dos resultados das eleições, o uso 

de voto compulsório, o processo de revisões de fronteiras dos distritos e regulamentos que regem o financiamento de 

campanha e horários eleitorais (NORRIS, 2004). 
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No intuito de incorporar vários elementos à análise do processo eleitoral, Mozaffar e Schedler 

(2002) apresentaram a proposta de elaborar um instrumento, denominado governança eleitoral, 

capaz de reunir diversos elementos das eleições nos estudos comparados. A “governança eleitoral é 

o conjunto mais amplo de atividades que cria e mantém o quadro institucional geral onde o ato de 

votar e a competição eleitoral se realizam” (MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002, p. 7) com 

“segurança processual para legitimar a incerteza dos resultados inerentes a eleições competitivas 

(MOZAFFAR, 2002, p 87). Segundo os formuladores do conceito, a maioria dos estudos das 

eleições analisam poucos aspectos desse complexo processo democrático. Com isso em mente, 

propõem uma nova agenda de pesquisa sobre a temática e apontam também novos mecanismos a 

serem considerados pela literatura contemporânea. 

Mozaffar e Schedler (2002) enfatizam que eleições envolvem mais procedimentos além do 

ato de votar. Nesse sentido, elaboram três níveis em que a governança eleitoral opera: rule making, 

rule application e rule adjudication. Estes níveis e seus elementos estão sintetizados no Quadro 1: 

 

 
Quadro 1 – Os três níveis de governança eleitoral 

 

Níveis Elementos 

1. Rule Making 

Escolha e definição das regras básicas do jogo 

eleitoral 

(a)  Regras da Competição Eleitoral - Fórmula 

- Magnitude do distrito 

- Fronteiras do distrito 

- Tamanho da Assembleia 

- Horário eleitoral 

- Direito de voto 

(b)  Regras da Governança Eleitoral - Registro do eleitor 

- Registro do partido e do candidato 

- Financiamento e regulação de campanha 

- Observação eleitoral 

- Desenho da cédula 

- Estações de voto 

- Votação, contagem e tabulação 

- Órgãos eleitorais (EMB) 

- Autoridades para solução de controvérsias 

2. Rule application 

Organização do jogo eleitoral - Registro de eleitores, candidatos e partidos 

- Registro de observadores eleitorais 

- Educação do Eleitor 

- Organização eleitoral 

- Votação, contagem e relatório 

3. Rule adjudication 

Certificação dos resultados eleitorais e solução 

de disputas 

- Admissão de queixas 

- Processamento de casos 

- Publicação e implementação de decisões 

Fonte: Mozaffar e Schedler (2002), tradução da autora. 
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O primeiro nível da governança eleitoral – rule making – incorpora a criação das 

instituições e das regras das disputas democráticas. São definidas nele as regras estudadas 

tradicionalmente pela literatura de sistemas eleitorais, as denominadas regras de competição 

eleitoral, e as regras propostas pelo estudo da governança eleitoral, as regras de governança 

eleitoral. 

No segundo nível, caracterizam-se a coordenação e execução do processo eleitoral, 

estabelecendo-se uma rotina de atividades burocráticas interdependentes. Nesse nível, a burocracia 

eleitoral busca atingir três objetivos, chamados por Mozaffar e Schedler de “imperativos 

conflitantes”: eficiência administrativa, neutralidade política e accountability5 
pública. Estes se 

configuram como paradoxos porque não se deve negligenciar nenhum deles e, ao mesmo tempo, 

não é possível a maximização de todos os três ao mesmo tempo. Por isso, na instabilidade de 

algumas democracias recentes, é essencial para a credibilidade eleitoral que se persigam 

os três desafios e, ao mesmo tempo, equilibrar os trade-offs que eles envolvem. Um exemplo desse 

dilema é aumento da regulação sobre as burocracias eleitorais. Embora a ampliação das 

legislações que regulamentam as atividades burocráticas exerça um maior controle sobre seus 

atores, concomitantemente, pode levar a uma maior lentidão desses processos (TAROUCO, 2012). 

O último nível da governança eleitoral, rule adjudication, envolve a “mediação e 

estabelecimento de disputas decorrentes dos processos e dos resultados da competição eleitoral” 

(MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002, p.10). Para os autores, é uma função vital da governança 

eleitoral, pois as resoluções desse nível podem produzir efeitos positivos ou negativos sobre a 

credibilidade e a estabilidade do processo eleitoral. 

Segundo Mozaffar e Schedler (2002), dentre os diversos fatores contextuais que incidem 

sobre a governança eleitoral, a formatação das regras das eleições é determinante para o 

desenvolvimento desses processos. Por isso, compreender quais variações institucionais causam 

maior impacto sobre o desempenho dos procedimentos é essencial para os estudos comparados. 

Tanto a variação na formulação das regras dos códigos eleitorais quanto das instituições 

responsáveis por elas são extremamente importantes no que tange às eleições. Mozaffar e Schedler, 

no que eles denominam estrutura da governança eleitoral, propõem que a agenda de pesquisa se 

debruce sobre as escolhas institucionais nas seguintes dimensões: centralização, burocratização, 

independência, especialização, delegação e regulação dessa estrutura. 

Segundo a percepção dos autores, estruturas eleitorais centralizadas são mais viáveis para as 

novas democracias (MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002). A característica principal desse arranjo 

seria a delegação da responsabilidade pela organização dos processos eleitorais para uma entidade 

eleitoral nacional. Segundo os autores, a centralização da organização dos processos e da solução 

das disputas decorrentes deles diminuiria o risco de “feudalização” do processo eleitoral, ou seja, 

reduziria a influência de detentores locais de poder sobre o processo e seus resultados. 

A segunda dimensão, burocratização, refere-se à manutenção, ou não, de uma comissão 

                                                           
5
 Em geral, o termo accountability é traduzido como “prestação de contas”, embora a tradução não contemple de todo o 

significado da expressão. Por isso, prefiro o uso em sua língua original. 
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eleitoral permanente, assim como o estabelecimento de um aparato burocrático permanente de 

hierarquia funcional voltado aos atos eleitorais, em contraposição a arranjos e comissões ad hoc 

durante as eleições. 

A independência, terceira dimensão da estrutura, diz respeito à retirada da incumbência da 

governança eleitoral do poder executivo e à criação de uma comissão independente com o intuito de 

aumentar a credibilidade eleitoral6
6
. Dessa maneira, é comum, segundo Mozaffar e Schedler (2002), 

nas democracias recentes um “insulamento” da burocracia responsável pela organização dos pleitos. 

A dimensão da especialização contrapõe exemplos de instituições que abarcam as funções 

administrativa e judicial dos processos eleitorais, enquanto que em outros casos as funções são 

executadas separadamente por duas instituições: a resolução de litígios eleitorais exercida por um 

tribunal e a organização por parte de um aparato burocrático específico. 

A delegação, na governança eleitoral, corresponde às escolhas institucionais em um cenário 

onde o partido governante não é confiável para executar eleições justas e, com isso, os atores 

estabelecem uma estrutura de restrição mútua. De um lado, a opção por um esquema de “partilha 

de poder” com órgãos eleitorais pluripartidários, com seus membros indicados pelos partidos ou por 

maiorias legislativas; por outro lado, a escolha pela delegação do poder a um órgão não-partidário e 

neutro. 

A última dimensão apresentada pelos autores, regulação, consiste na concepção de submeter 

as burocracias eleitorais a extensiva regulação legal na tentativa de reduzir a discricionariedade das 

primeiras. Com isso, ocorreu um aumento no constrangimento das burocracias pelas continuas 

reformas eleitorais (SCHEDLER, 2002 apud MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002). 

As dimensões supracitadas estão intrinsicamente conectadas com os dois últimos níveis da 

Governança Eleitoral: o rule application e o rule adjucation. Ambos refletem as atividades 

rotineiras do processo eleitoral e, com isso, suas respectivas instituições e seu funcionamento. Os 

estudos das dimensões até então realizados utilizam como unidade análise os Órgãos Eleitorais ou 

dos chamados Electoral Management Boards (da sigla em inglês EMB): 

 
Um EMB é uma organização ou organismo que tem o único propósito de, é 

legalmente responsável por, administrar alguns ou todos os elementos que são 

essenciais para a condução das eleições e dos instrumentos de democracia direta 

– como referendos, iniciativas cidadãs e plebiscitos – se esses são parte do 

quadro legal. (WALL, ELLIS, et al., 2006, p. 5)
7
. 

 

 
É importante ressaltar que Mozaffar e Schedler (2002) e Mozaffar (2002) afirmam que a 

governança eleitoral atrai maior atenção quando os procedimentos eleitorais produzem falhas nas 

                                                           
6
 Segundo Wall et al (2006) o caráter de independência estrutural ou institucional somente pode ser encontrado na 

constituição ou nas leis do referido país como nos casos de México e Uruguai. 
7
 Tradução da autora. 
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eleições. Nesse caso, apresentaria uma maior repercussão nas democracias emergentes, pois nestas 

haveria maior possibilidade de ocorrer deliberada manipulação eleitoral e fraude sistemática 

provocada por governantes autoritários na tentativa de impedir sua saída do poder pelo processo de 

transição democrática (MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002). Segundo os autores, governança 

eleitoral ineficiente é uma causa importante de muitas eleições fraudulentas. 

Mozaffar (2002, p. 86) admite que “governança eleitoral efetiva é obviamente crucial em 

assegurar eleições críveis”. Portanto, segundo o autor, nas frágeis democracias africanas  essa relação 

é ainda mais significante devido às incertezas da transição democrática e à tensão entre 

legitimidade e controle na vida política. Nos países em transição, a escolha de regras eleitorais é 

umas das mais importantes decisões que os atores políticos fazem. Assim, para o autor, a escolha 

das regras de governança eleitoral representa os efeitos combinados dos cálculos estratégicos de 

atores políticos chave, do contexto da estrutura social que definem suas relações de poder e das 

contingências que moldam as trajetórias e resultados das transições democráticas. Nesse contexto, a 

legitimidade das eleições competitivas repousa na institucionalização da certeza processual, 

promovida pelas regras de governança eleitoral (MOZAFFAR, 2002). Especificamente no caso da 

África contemporânea, que abrange os objetos de estudo desse artigo, variações nos legados 

institucionais das regras coloniais, nos legados políticos de regimes autoritários pós-coloniais, e os 

padrões das clivagens sociais forçam as opções de desenho das novas democracias e influenciam os 

desenhos dos EMB. 

 
 

3 A governança eleitoral em Portugal e na África lusófona 
 

Como apresentado anteriormente, devido às separações e restrições do conceito de sistemas 

eleitorais na literatura tradicional, que limita sua utilização à análise do processo de escolha dos 

representantes na democracia (MOZAFFAR; SCHEDLER, 2002), opto pelo uso dos elementos da 

perspectiva dos teóricos da governança eleitoral somados a contribuições da abordagem clássica 

(NORRIS, 2004) como ferramentas teóricas para análise a ser desenvolvida. 

Nesta seção serão analisados determinados aspectos levantados pela revisão da literatura no 

capítulo anterior, com base nas legislações atuais, nos seguintes países: Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau Moçambique,  São  Tomé e Príncipe e Portugal.  Essa análise tem como objetivo 

observar as semelhanças entre esses países e Portugal, basicamente, a partir da construção do 

panorama geral da governança eleitoral, especificamente nas eleições para presidente e legislativo 

nacional8 
no que diz respeito às regras de competição eleitoral e aos órgãos eleitorais e suas 

                                                           
8
 Em geral, a legislação eleitoral abarca ainda os critérios de seleção para cargos eletivos em outros níveis dos poderes 

executivo e legislativo dentro dos países. Contudo, este trabalho se propõe somente a analisar aqueles correspondentes 

às eleições do presidente e do legislativo nacional. 
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funções. 

Os fundamentos para a escolha desses países se deve a fatores regionais e contextuais. Em 

primeiro lugar são países colonizados por Portugal e estiveram sob seu domínio durante mais de 

quatro séculos. Conquistaram a independência quase que simultaneamente, estão localizados na 

mesma região territorial e partilham a mesma língua oficial. Ademais, conforme a apreciação de 

Lobo e Amorim Neto (2009), tomou-se Portugal como parâmetro para comparação, pois foi o 

primeiro destes países a se democratizar. A exclusão do Timor Leste da análise se faz devido à sua 

localização territorial e, principalmente, também ao período no qual o país permaneceu sobre a 

influência da Indonésia, diferenciando seu contexto dos demais países. 

Assim, essa etapa do trabalho se orienta pelo objetivo principal de verificar a existência, nas 

leis eleitorais dos países, de um modelo ou padrão de semelhança em determinados aspectos da 

governança eleitoral. Em virtude disso, pretende-se demonstrar, comparativamente, como se 

comporta tal legislação nos países da África lusófona e em Portugal e, de maneira geral, indicar a 

presença ou não de similaridades entre seus órgãos eleitorais. Com esse intuito, serão relacionadas, 

primeiramente, as regras de competição eleitoral e, em seguida, os aspectos estruturais das 

instituições eleitorais de acordo com as bases teóricas sugeridas por Mozaffar e Schedler (2002) e 

com a operacionalização proposta por Tarouco (2012). 

 
 
3.1 As regras de competição eleitoral 
 

Em Portugal, as regras de competição eleitoral e governança eleitoral estão dispostas na 

legislação constitucional, nas leis ordinárias sobre as eleições dos poderes executivo e legislativo – 

separadamente – e também nas leis que regem a organização e o funcionamento do Tribunal 

constitucional e dos Tribunais comuns. Após a implementação do sistema semipresidencialista, a 

Constituição da República Portuguesa de 1976 admite entre os princípios gerais eleitorais: o sufrágio 

pessoal, direto, secreto e periódico a todos os cidadãos maiores de dezoito anos – exceto àqueles 

incapazes segundo a lei; o sistema majoritário de dois turnos para eleições presidenciais e o sistema 

de representação proporcional para os pleitos da Assembleia da República. Para as eleições no 

legislativo, o eleitor dispõe de um voto singular de lista, caracterizando-se o modo de eleição por lista 

fechada sendo organizada por cada partido em distritos eleitorais plurinominais. Quanto às 

alocações de cadeiras entre os partidos no poder legislativo português, a constituição determina o 

método de representação proporcional da média D´Hondt. 

Comparando tais dispositivos nas constituições e legislações eleitorais de Angola, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, verifica-se que esses países adotam, 

substancialmente, os mesmos procedimentos aludidos anteriormente (sistema eleitoral, fórmula 

eleitoral, fronteiras dos distritos, direito de voto). As fronteiras dos distritos geralmente coincidem 
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com os territórios administrativos dispostos no texto constitucional somados a distritos eleitorais no 

exterior. Angola e Portugal ainda adotam um distrito nacional e, em Guiné-Bissau, os distritos 

administrativos são agrupados conjuntamente em diferentes círculos eleitorais diferentemente dos 

outros países. 

Entretanto, constatam-se diferenças pontuais nas normas para distribuição do tempo de 

exposição dos candidatos e partidos nos horários eleitorais (denominado direito de antena), nos 

tamanhos das assembleias (devido, principalmente, à variação populacional entre os países) e na 

presença de um número mínimo e máximo para sua constituição. Os países com as menores 

populações (Cabo Verde e São Tomé e Príncipe) apresentam, por conseguinte, um número menor 

de parlamentares. 

Além dessas diferenças, o contraste mais visível se encontra nas normas de regulamentação 

da magnitude distrital. Independentemente das legislações optarem por distritos plurinominais9, a 

presença ou não de um círculo nacional (Angola e Portugal) e a quantidade de eleitores recenseados 

em um distrito podem afetar diretamente a magnitude de um círculo nacional. Usualmente, o 

número de deputados é calculado proporcionalmente pelo número de eleitores registrados no círculo a 

cada eleição. Em Angola e Guiné-Bissau os valores são fixados pelas legislações. 

 
 

4.2 As instituições da governança eleitoral 
 

 
 

Em uma leitura preliminar nas legislações dos países analisados, no que se refere às 

atribuições necessárias para as atividades rotineiras da governança eleitoral, evidencia-se um padrão 

comum de divisão de tarefas e funções entre três instituições estatais. Os atores em questão são: o 

poder legislativo, o poder judiciário, na forma de um tribunal superior, e um órgão de 

administração eleitoral, respectivamente. 

Compete exclusivamente ao poder legislativo, segundo as diferentes constituições, legislar 

sobre a temática eleitoral e suas atividades (rule making) e também, mas não apenas a ele, a 

indicação dos membros de variadas instituições entre elas comissões eleitorais centrais e locais. Em 

geral, a organização dos processos eleitorais (rule application) fica a cargo de comissões eleitorais 

independentes, podendo ser auxiliadas por secretariados especializados10(Portugal e Moçambique). 

A solução de litígios e queixas provenientes dos atos eleitorais e das deliberações dos órgãos 

eleitorais (rule adjudication), assim como, o julgamento da regularidade dos processos são 

submetidos aos tribunais constitucionais. Essa distribuição é observada claramente no Quadro 3. 

Este quadro apresenta as denominações das instituições com o nível da governança eleitoral com o 

                                                           
9
 A legislação de Portugal admite ainda distritos uninominais 

10
 Os secretariados especializados que colaboram com a atividades, em Moçambique e Portugal, não serão objeto de 

análise desta monografia. 
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qual podem ser relacionadas em cada país, embora seja possível que as atividades dos órgãos 

extravasem tal enquadramento. 

 

 

Quadro 2 – Os níveis da governança eleitoral e instituições responsáveis 

Países Rule Making Rule application Rule adjudication 

 
Portugal 

 
Assembleia da República 

CNE 

Tribunal Constitucional 

STAPE/MAI 

 

Tribunais Comuns 

Tribunal Constitucional 

 
Angola 

 
Assembleia Nacional 

 

CNE 

Tribunal Constitucional 

 

Tribunal Constitucional 

Tribunal de Contas 

 
Cabo Verde 

 
Assembleia Nacional 

CNE 
Setor específico do Governo 

Tribunal Constitucional 

CNE 
Supremo Tribunal de Justiça 

Tribunal Constitucional 

 
Guiné-Bissau 

Assembleia Nacional 
Popular 

CNE 

 

CNE 

Supremo Tribunal de Justiça 

 
Supremo Tribunal de Justiça 

 
Moçambique 

 
Assembleia da República 

 

CNE 

STAE 

 

CNE 

Conselho Constitucional 

 

São Tomé e 
Príncipe 

 
Assembleia Nacional 

 

CEs 

Supremo Tribunal de Justiça 

 
Tribunal Constitucional 

Fonte: elaborado pela autora com base nas legislações vigentes dos países. 

 
 

A justificativa para a presença dos tribunais como instituições do nível de administração 

eleitoral é, como demonstrado pelo Quadro 2, motivada pela sua atividade no registro de 

candidaturas ao cargo de presidente (exceto em Moçambique) e, ainda, como organizador das 

cadeiras pelos distritos eleitorais (São Tomé e Príncipe). Quanto à relação da Comissão Nacional de 

Eleições de Cabo Verde e de Moçambique com o nível de resolução de conflitos, isto se dá porque a 

CNE cabo-verdiana é a única que, entre as analisadas, possui a prerrogativa de emitir instruções 

sobre a aplicação da lei eleitoral; e a moçambicana por ser também responsável por solucionar 

litígios. A citação da comissão de Guiné-Bissau na criação do quadro legal é consequência do seu 

direito em transmitir sugestões ao parlamento de reforma legislativa, com o intuito de reduzir as 

dúvidas advindas de cada processo eleitoral. 

Com base no trabalho de Mozaffar e Schedler (2002) e Monte (2011), Tarouco (2012) 

propõe uma operacionalização das dimensões da governança eleitoral e a partir dela um indicador 

na comparação de modelos de governança através dos países com o foco nas características dos 

EMBs (órgãos eleitorais). A partir dessa operacionalização, “cada dimensão pode estar ausente, 

parcialmente presente ou plenamente presente em uma configuração institucional e poderia ser 

codificada com as categorias 0,0, 0,5 e 1,0, respectivamente”11 
(TAROUCO, 2012, p. 11). 

                                                           
11

 O quadro da operacionalização de Tarouco (2012) está contido no Anexo A para consulta. 
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O mesmo método foi repetido para cada modelo de governança eleitoral dos países 

analisados. O resultado desse processo está contido na Tabela 1, com base nas legislações vigentes 

dos países. 

 
Tabela 1 – Operacionalização das dimensões da governança eleitoral

12
 

 

Dimensão 
 

Portugal 
 

Angola 
 

Cabo Verde 
Guiné- 

Bissau 

 

Moçambique 
São Tomé e 

Príncipe
13

 

Centralização 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 

 

Burocratização 
 

0,5 
 

1,0 
 

1,0 
 

0,5* 
 

0,5* 
 

- 

 

Independência 
 

0,5 
 

0,5 
 

1,0 
 

0,5 
 

1,0 
 

- 

 

Especialização 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 

 

Delegação 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

- 

 

Regulação 
 

0,5 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

- 

 

TOTAL 
 

4,0 
 

5,0 
 

5,5 
 

4,5 
 

5,0 
 

- 

*A classificação de Guiné-Bissau e Moçambique como parcial é motivada por apresentarem membros temporários 

no órgão eleitoral nacional. 
 

Fonte: elaborada pela autora com base nas legislações vigentes dos países. 

 

A partir desse procedimento, foi diagnosticada uma variação em como os órgãos eleitorais 

da África lusófona e de Portugal se comportam nas dimensões da governança eleitoral. Como 

constatado no somatório das codificações das dimensões, percebe-se que o modelo de governança 

de Portugal difere daqueles adotados por seus antigos domínios. É de se ressaltar que nenhuma das 

dimensões nesses países foi classificada como ausente (0). 

Esses países somente compartilham os mesmos valores na dimensão da especialização (1,0). 

Isso ocorre porque as funções de administração eleitoral e de adjudicação de litígios são separadas 

em, no mínimo, dois EMBs distintos em todos os países: uma comissão eleitoral e um tribunal 

(Tabela 1). A segunda dimensão onde é encontrada uma maior similaridade consiste na delegação. 

Todos os países, exceto São Tomé e Príncipe14, foram codificados com “0,5” (partidos só nomeiam 

membros), pois os membros de suas comissões eleitorais centrais podem ser indicados pelo poder 

legislativo ou também por partidos políticos. Contudo um aspecto que pode levantar 

questionamento quanto a essa classificação diz respeito à presença de dispositivos legais que 

                                                           
12

 Opto pela soma dos códigos em números absolutos, diferentemente da proposta de Tarouco (2012). 
13

 Devido à falta de acesso à lei que rege o funcionamento e atribuições da  Comissão Eleitoral de São Tomé e Príncipe, 

somente duas dimensões foram avaliadas com base na Lei Eleitoral do país. 
14

 Não é possível apontar se todos os países apresentam o mesmo padrão devido à falta de informações sobre São Tomé 

e Príncipe. 
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indicam o funcionamento desses órgãos junto às assembleias nacionais como em Portugal, Cabo 

Verde e Guiné-Bissau. Isto poderia significar que poderia ocorrer, tendo como base a proposta de 

Tarouco (2012), a coordenação da gestão eleitoral pelos partidos. Em Portugal, os órgãos 

independentes que funcionam junto à Assembleia da República são dotados de autonomia 

administrativa, isso inclui o órgão eleitoral do país. Em Cabo Verde e Guiné-Bissau, esse 

dispositivo não consta explicitamente em suas legislações. 

Com relação à dimensão da independência, Cabo Verde e Moçambique são os dois 

países a exibir a classificação plenamente presente. Ou seja, ambos apresentam comissões 

eleitorais sem nenhum vínculo com executivo (1,0). Em Portugal, Angola e Guiné-Bissau, atores 

do poder executivo, como o próprio presidente e ministros, indicam, no mínimo, um membro 

para compor o corpo da comissão eleitoral (Quadro 3). Os EMBs destes países foram 

identificados, em virtude disso, como parcialmente independentes (executivo participa das 

nomeações, mas as decisões do órgão são autônomas – 0,5). 

Não obstante, cada um dos países atribui o caráter de independência aos seus EMBs como 

visto na comparação dos dispositivos normativos no Quadro 3 mais adiante. Entretanto, o critério 

para essa classificação leva em consideração a indicação por parte do executivo de representantes 

para as comissões eleitorais. Este é o motivo para a classificação dos EMBs de Portugal, Angola e 

Guiné-Bissau como parcialmente independentes. Outro fator que deve ser levado em conta é o 

papel desempenhado pelo aparato burocrático estatal, que é responsável por atividades essenciais 

como o recenseamento, na classificação da independência como nos casos específicos de 

Moçambique, Portugal e, de forma menos nítida, Cabo Verde. Porém como mencionado no início 

da seção, esse perfil da burocracia não será objeto de análise no presente trabalho. 

Dando continuidade à comparação, os processos eleitorais em Portugal e São Tomé e 

Príncipe são organizados pela administração pública local com uma comissão nacional 

desempenhando, por exemplo, a concentração do escrutínio no nível nacional ou ainda a 

fiscalização das campanhas dos candidatos. Por isso, na dimensão da centralização, os modelos 

desses países foram considerados parcialmente centralizados (0,5 - eleições organizadas por EMBs 

locais mas com uma instância nacional cumprindo papéis importantes). Por outro lado, os outros 

países assumem uma configuração plenamente centralizada (1,0), com eleições organizadas 

por EMBs centrais. 

Na dimensão da burocratização, na qual se avalia o aspecto da conservação de uma 

comissão eleitoral e de um aparelho burocrático, o modelo português é analisado como detentor 

tanto de comissões eleitorais ad hoc como de uma burocracia permanente pelo motivo de manter o 

STAPE/MAI, como corpo burocrático, mas no nível das comissões eleitorais locais, o país mantém 

apenas delegados que atuam durante as eleições ou referendos. A classificação de Guiné-Bissau e 
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Moçambique apresenta uma complicação, pois uma parte dos membros de suas comissões eleitorais 

é permanente, enquanto a maioria somente é indicada temporariamente no período de eleições. No 

entanto, pelo caráter ad hoc de sua composição, foi atribuído o valor 0,5 (parcial). Angola e Cabo 

Verde são caracterizados como burocratização plena (1,0). 

No que se refere aos modelos de governança eleitoral quanto à dimensão da regulação, a 

classificação através dos países é dificultada pela variedade de dispositivos normativos que regulam 

o funcionamento e as atividades dos EMBs e de seus agentes. Seriam necessárias especificações 

mais precisas de como analisar ou quantificar as rotinas que são impostas aos órgãos eleitorais. No 

entanto, numa tentativa de demonstrar como essa dimensão pode ser percebida nos países 

relacionados por este estudo, buscou-se quantificar as normas que tratam especificamente do 

funcionamento interno das comissões eleitorais. Logo, foi possível perceber que Portugal exibe um 

número menor de regras sobre o funcionamento interno do órgão eleitoral nacional e de seus 

membros, sendo entendida como um exemplo de regulação parcial. 

Por fim, o Quadro 315 exibe informações sobre a natureza dos órgãos e a composição de seus 

membros com base nos dispositivos que regulamentam as comissões eleitorais pelos países. Percebe-se 

uma recorrente preocupação em atribuir o caráter de independência às comissões, como mencionado 

anteriormente. Porém, somente em Moçambique aparece de forma explícita a relação desse caráter 

com os outros poderes do Estado. 

 

 

Quadro 3 – Comparação de dispositivos normativos referentes a organismos eleitorais 
 

País Legislação Órgão Eleitoral Características Seleção de Membros 

 
 
 
Portugal 

Lei da 

CNE 

(1978) 

Lei da 

Autonomia 

Administrativa 

(1978) 

 

 
Comissão 

Nacional de 

Eleições 

 

 
Independente e 

autônomo 

a) 1 juiz conselheiro do STJ; 

b) cidadãos de reconhecido mérito 

indicados pela AR; 

c) 1 técnico designado por cada 

departamento governamental (em 

um total 3) 
 

 
 
 
Angola 

 
 
 

Lei Eleitoral 

(2005) 

 
 

Comissão 

Nacional 

Eleitoral 

 

 
 
 

Independente 

11 membros: 

a) 2 indicados pelo Presidente da 
República; 

b) 6 designados pela AR; 

c) 1 juiz do TS; 

d) 1 representante do MAT 

e) 1 membro do CNCS 

 

 
Cabo Verde 

 
Código Eleitoral 

(2010) 

Comissão 

Nacional de 

Eleições 

 
Independente e 

permanente 

a) 5 membros: 

b) 1 presidente eleito pela AN 
c) 4 cidadãos de reconhecida 

idoneidade eleitos pela AN 

                                                           
15

 Este quadro é uma adaptação de um quadro de Pereira (2012), que analisa os organismos eleitorais na América 

Latina. 
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Guiné-Bissau 

 
 
 
 
 

Lei da CNE 

(2009) 

 
 
 

 
Comissão 

Nacional de 

Eleições 

 
 
 
 
 

Independente e 

permanente 

a) 1 Secretariado Executivo formado 
por 4 membros permanentes; 

 

Membros temporários: 
 

b) 1 representante do PR; 

c) 1 representante do Governo; 

d) 1 representante de cada um dos 
Partidos ou Coligação de Partidos; 

e) 1 representante do CNCS; 

f) 1 representante de cada candidato às 

eleições presidenciais. 
 
 
 
Moçambique 

 
 

Lei da CNE 

(2002) 

 
Comissão 

Nacional de 

Eleições 

 
Independente de 

todos os 

poderes 

 

19 membros: 

a) 1 presidente proposto pela sociedade 
civil; 

b) 18 indicados pelos partidos da AR, 

sendo 16 membros temporários 

Fonte: elaborado pela autora com base nas legislações vigentes dos países. 

 
 

Outra conclusão que pode ser inferida diz respeito à origem dos membros dessas comissões. 

O poder legislativo consiste no principal agente indicador de representantes. Em Cabo Verde, por 

exemplo, todos os membros são eleitos pela Assembleia Nacional e em Moçambique dezoito dos 

dezenove membros são indicados pelos partidos no poder legislativo e o último pela sociedade civil. 

Quanto à constituição da comissão, em Guiné-Bissau e Moçambique, a maior parte dos 

membros são ad hoc, indicados nos períodos que antecedem as eleições e atuam até o final destas. 

Em geral, aos membros dos órgãos eleitorais estudados não é permitido concorrer a cargos 

soberanos, para tanto, devem perder o vínculo com a instituição. 

A partir dessas considerações, conclui-se que não há um modelo comum de governança 

eleitoral e, principalmente, quando comparada cada ex-colônia com Portugal, vemos que os países 

africanos parecem mais entre si do que com sua antiga metrópole. Angola e Moçambique (Tabela 1) 

se assemelham de forma expressiva nas dimensões da governança eleitoral, enquanto que Guiné- 

Bissau apresenta o índice mais próximo do português e Cabo Verde o mais distante deste. 

Os diferentes formatos das instituições eleitorais nesses países, assim como de duas 

composições e atribuições, colaboram com a conclusão de que não  há um modelo padrão de 

governança eleitoral entre essas nações lusófonas. Isto posto, é fundamental considerar as pontuais 

semelhanças nas regras de competição eleitoral e, também, na separação entre competências 

administrativas e judiciais entre instituições distintas em todos os modelos. Outra semelhança é a 

atenção das legislações e regimentos em explicitar a característica de independência das comissões 

eleitorais em cada quadro legal, embora não especifiquem a que órgão ou poder está relacionada. 
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5 Conclusão 
 

 
 

No decorrer deste trabalho, foi argumentado que os laços culturais entre países podem 

influenciar os desenhos institucionais adotados pelos Estados (LOBO; AMORIM NETO, 2009; 

ELGIE, 2011). Nessa perspectiva, segundo esses autores, seria mais forte a influência dos legados 

coloniais sobre as escolhas institucionais dos países. Apesar do estudo de Lobo e Amorim Neto 

(2009) demonstrar que não existe um modelo de semipresidencialismo lusófono, a afirmação de que 

as relações culturais influenciam as escolhas institucionais é ainda plausível devido às semelhanças 

encontradas pelo autores. 

Foge do escopo do presente trabalho a verificação da existência de uma relação causal entre 

legado colonial e o desenho da governança eleitoral nos países estudados. Contudo, excluir o 

impacto que as contingências que os distintos contextos históricos impõem às escolhas 

institucionais dos países seria um grande equívoco. Desse modo, a tentativa deste trabalho de 

verificar as semelhanças entre as legislações eleitorais a partir da perspectiva da governança eleitoral 

parte dessa proposição. 

Após a análise desenvolvida, com base nas legislações vigentes dos países, percebe-se que 

não foi identificado um padrão geral das regras eleitorais de Portugal e de seus antigos domínios na 

África, como, do mesmo modo, não foi encontrado um modelo de semipresidencialismo por Lobo e 

Amorim Neto (2009) sobre os países de língua portuguesa. 

Entretanto, no que diz respeito às regras de competição eleitoral as diretrizes dos países 

analisados apresentam expressiva similaridade, exceto por algumas variações no que diz respeito 

aos cálculos sobre a magnitude dos distritos (Angola e Guiné-Bissau), à previsível diferença nos 

tamanhos de todas as assembleias (a norma de mínimo e máximo de Cabo Verde, Moçambique e 

Portugal) e às restrições quanto ao direito de horário eleitoral variando de país para país. 

Em relação às instituições da governança eleitoral, foi traçado um quadro geral de como se 

comportam nos países estudados nas dimensões da governança eleitoral (MOZAFFAR; 

SCHEDLER, 2002; TAROUCO, 2012). Primeiramente, cada nível da governança eleitoral 

apresenta, no mínimo, uma instituição responsável por suas competências. Em todos os países, a 

administração eleitoral e judicial são incorporadas por órgãos diferentes. Em segundo lugar, as ex-

colônias apresentam modelos mais parecidos entre si do que com o exemplar português. Em 

terceiro, a despeito das semelhanças encontradas, a configuração da gestão eleitoral varia em cada 

país tanto na operacionalização das dimensões da governança eleitoral quanto da descrição de suas 

formatações. Confirmando, assim, o diagnóstico anterior. 

A partir dessa conclusão, pretende-se buscar, em estudos futuros, os motivos e explicações 

para tal variação nos quadros jurídicos desses países. Por ser um tema pouco explorado nos estudos 
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da ciência política, é extremamente promissor observar os problemas decorrentes das atividades do 

processo eleitoral pela perspectiva da governança eleitoral. Apesar da tentativa deste trabalho de 

promover um estudo dessa perspectiva de maneira a compor uma visão geral tanto da literatura 

sobre o tema quanto da análise da lusofonia proveniente desta, não obstante, deve-se, em 

apreciações futuras, analisar comparativamente e em profundidade, as leis e diretrizes que 

compõem o nível do rule application e as regras de governança eleitoral para que seja possível 

compreender quais são seus dispositivos e suas variações entre os países estudados. 

Concomitantemente, é vital a construção de pesquisas empíricas sobre o funcionamento dos 

Electoral Management Boards (EMBs) e de seu relacionamento com as outras instituições nesses 

países. Com esses resultados, seria possível diagnosticar a sua relação com o desempenho da 

democracia nesses países e diminuir a falta de informações desses organismos nos estudos dos 

processos de democratização. Segundo Lehoucq (2002), uma das razões para as comissões ou 

órgãos eleitorais serem desconsideradas nas análises comparadas se deve ao fato “das teorias da 

democratização mais importantes falharem em discutir questões institucionais” (LEHOUCQ, 2002, 

p. 31), pois muitas delas preterem o impacto dos arranjos institucionais sobre o processo de 

democratização. Este trabalho pretende ter contribuído para reduzir esta lacuna e, paralelamente, 

colaborar para os estudos sobre a África, continente ainda pouco explorado nas análises 

institucionais da ciência política. 
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ANEXO A – Operacionalização das dimensões da governança eleitoral 

 
 

 

Dimensão 
0 

(ausente) 

0,5 

(parcial) 

1,0 

(plena) 

 
 

Centralização 

 
as eleições são 

organizadas por EMBs 

locais 

eleições organizadas 
por EMB locais mas 

uma instância nacional 

cumpre papéis 

importantes 

 
as eleições são 

organizadas por EMB 

centrais 

 
Burocratização 

 

comissões eleitorais e 

burocracia ad hoc 

comissões eleitorais ad 

hoc e burocracia 

permanente 

comissões eleitorais e 

burocracia 

permanentes 

 
 

Independência 

 
EMB interno ao 

executivo 

executivo participa das 

nomeações mas 

decisões são 

autônomas 

 
nenhum vínculo com 

executivo 

 
Especialização 

funções concentradas 

no mesmo EMB 

 
divisão interna no EMB 

 
EMBs diferentes 

 
Delegação 

 

coordenação entre 

partidos 

 

partidos só nomeiam 

membros 

 
partidos excluídos 

 
Regulação 

 

legislação genérica, 

sem previsão de rotinas 

 

rotinas locais a critério 

da autoridade local 

 

todas as rotinas são 

regulamentadas 

Fonte: TAROUCO, 2012. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180006
http://www.stj.st/download/Lei_Eleitoral.pdf
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CORTES CONSTITUCIONAIS DA AMÉRICA LATINA: UMA ANÁLISE DE SUAS 

CARACTERÍSTICAS E FUNCIONAMENTO 
 

 
 
 

Rebecca Bianca de Melo Magalhães 
 
 
 
 
 

 
Este estudo desenvolve uma revisão de literatura referente à análise descritiva e comparativa das 

Cortes Constitucionais da América Latina, baseando-se em seu desenho institucional. Para tanto, 

foram selecionadas as Constituições vigentes dos 19 (dezenove) casos: Argentina (1853) Bolívia 

(2009), Brasil (1988), Chile (1980), Colômbia (1991), Costa Rica (1949), El Salvador (1983), 

Equador (2008), Guatemala (1985), Haiti (1987), Honduras (1982), México (1917), Nicarágua 
 

(1987), Panamá (1983), Paraguai (1992), Peru (1993), República Dominicana (2002), Uruguai 

(1967) e Venezuela (1999). Analisamos aspectos relativos aos mecanismos de funcionamento do 

judiciário, com ênfase às Cortes Constitucionais. O objetivo final consiste em traçar quais as 

estratégias para a construção de um judiciário independente após o período de democratização e 

quais conseguiram se aproximar mais desse ideal. 

 
Palavras-chave: América Latina, Cortes Constitucionais, Independência do Judiciário. 

 
 
 
 
Introdução 
 

 
 
 
 

A América Latina representa grande interesse para pesquisas que buscam compreender 

mudanças institucionais, dado seu histórico de oscilação entre ondas de  democratização e  de 

períodos austeros e por apresentar, de certa forma, condições ambientais semelhantes. 

 

Selecionamos 19 (dezenove) casos para levantar dados a partir da literatura disponível e 

analisar o perfil de suas constituições depois das últimas reformas. Veremos que as Cortes 

Constitucionais são o coração das mudanças institucionais experimentadas, porque 

tradicionalmente possuem o papel de guarda dos preceitos constitucionais mais caros à sociedade, 

bem como normas de estrutura, forma de governo e direitos fundamentais. 

 
Seguramente exercem liderança diante do judiciário, porque em muitos casos o tribunal 

de revisão constitucional é o mesmo responsável por exercer a jurisdição de última instância. E 
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o judiciário, por sua vez, é o responsável em grande parte pela aplicação prática das normas 

consolidadas e como a aplicação certamente traz consigo um processo complexo de interpretações, 

novos significados e adaptações a novas realidades sociais. 

 
Além do mais, também se espera que exerçam fiscalização sobre os demais poderes, 

protegendo os indivíduos dos riscos de hipertrofia de um deles ou degeneração dos ideais 

democráticos. 

 

No entanto, em um sistema de direito constitucional, que é voltado principalmente para 

proteger os indivíduos e as minorias contra as maiorias, o apoio político para a revisão judicial não 

pode ser adequadamente analisado pelo modelo do povo contra seus governantes. Outras fontes de 

estabilidade institucional e fortalecimento oferecem maior potencial explicativo, sobretudo a partir de 

um olhar sobre as relações entre os diversos atores políticos, as interações propiciadas pelo 

grande arcabouço herdado das clássicas teorias contratualistas, divisão de poderes e checks and 

balances. 

 

Nesse ponto, os debates trazidos pelo neoinstitucionalismo podem apresentar interessantes 

explicações para os quebra-cabeças que surgem dos resultados paulatinamente verificados diante de 

reformas institucionais e tendências na política da América Latina depois do período transicional. 

 

Diante das ferramentas disponíveis, procuramos discutir se os desenhos apresentados 

pelas novas faces de suas constituições representam avanços no sentido de se construir um 

judiciário e, em última análise, uma suprema corte mais independente. Os estudos de décadas 

passadas apresentam marcante pessimismo, retratando tribunais subservientes e completamente 

guiados ao sabor do governo dominante, sendo sua independência desenvolvida paulatinamente. 

Entretanto, ao que parece, outros fatores podem minar a independência, mesmo diante da construção 

de estruturas mais propícias a um judiciário livre de pressões políticas indevidas. 

 
A partir da revisão de literatura realizada, verificamos que há muitos estudos de caso, 

porém, poucos estudos comparativos com maior amplitude, sendo em sua maioria resumidos a uma 

minoria dos países, o que parece sinalizar que há uma parte quase “desconhecida” da América 

Latina. Percebemos que as abordagens, métodos e pontos de vista dificultam o trabalho de 

encontrar consenso em muitos assuntos, muitos autores afirmam que é um desafio obter dados 

confiáveis. Algumas pesquisas que podem ser consideradas clássicas são revisitadas e representam 

o que foi obtido a partir de tentativas de medir graus de independência (se é que há possibilidade) 

entre os casos, apesar da complexidade que a investigação possui. 

 

Enfatizamos alguns aspectos do desenho institucional presente na atualidade, sendo o 
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principal objeto de análise as disposições constitucionais dos casos escolhidos, no tocante aos 

mecanismos de funcionamento de suas cortes. Isolamos normas constitucionais combinadas com 

leis orgânicas e alguma teoria geral do direito constitucional para descrever como o controle de 

constitucionalidade é executado nos casos, em uma perspectiva comparada, e quais as feições 

dadas às cortes, no tocante ao tamanho, formas de seleção dos magistrados, acesso a sua jurisdição e 

os efeitos de suas decisões. 

 
Considerando os desafios de apreender esse fenômeno e as limitações presentes em 

estudos focados quase que  exclusivamente em  dispositivos normativos, tentamos apresentar, sob 

uma perspectiva voltada aos estímulos dados aos atores pelas instituições, quais as intenções dos 

constituintes e quais parecem se aproximar mais dos ideais de um judiciário independente. 

 

Agenda da Pesquisa 
 

 
A partir da análise dos textos constitucionais dos casos selecionados, encontram-se 

características comuns de igualdade formal entre seus judiciários e demais poderes, independência 

das cortes e a marcante importância dada a garantias e direitos fundamentais. 

 
Os tribunais desempenham um importante papel de defensores dos direitos humanos – na 

verdade as constituições das regiões como um todo dispõem de vários princípios que se alinham 

com o movimento internacional de defesa dos direitos humanos. 

 

E, por uma perspectiva jurídica, uma das funções mais importantes dos tribunais é fazer com 

que os direitos básicos sejam aplicáveis, funcionando como limites à atuação do Estado, esta 

tendência pode ser ilustrada pela ação constitucional “amparo” (Argentina, Bolívia, Chile, Costa 

Rica, El Salvador, Equador, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República 

Dominicana, Venezuela), pela “ação popular” (na Colômbia) e pelo “mandado de segurança” (no 

Brasil), que contribuiram bastante na proteção das liberdades civis e, em certa medida, restringindo 

ações do executivo, mesmo em contextos de ditadura. 

 

No entanto, as conclusões constantes em pesquisas disponíveis, parecem sinalizar um declínio 

das cortes, fraqueza política e dependência, sobretudo diante do executivo. 

 
A conjuntura se apresenta, em muitos momentos, pessimista, sendo poucas cortes da região 

consideradas livres para decidir casos baseadas na lei em vigor e nos méritos da causa, sem uma 

interferência substancial de  outros agentes políticos ou governamentais. Na verdade, o poder 

frequentemente fica centralizado na figura do primeiro ministro ou do presidente e suas decisões 

raramente são desafiadas pelos tribunais. O consenso era de que havia pouca tradição 

legal/constitucional em restringir este domínio, característica denominada hiperpresidencialismo. 
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Sobre a disposição das cortes constitucionas no desenho das constituições, conclui o autor 

que comumente havia garantia de sua atuação independente, associada à atribuição de poderes 

significativos e um papel independente na política. Ainda assim, pode-se verificar considerável 

variação em muitos países no tocante ao desenho institucional de suas cortes propriamente ditas – 

incluindo fatores como número de magistrados, critérios de seleção, duração do mandato ou requisitos 

para apreciação de casos, e no quanto, de fato, elas são independentes nos respectivos sistemas 

políticos. 

 
Gaps entre o que estava descrito nas constituições e o que ocorria de fato, sinalizavam que o 

judiciário aparentemente  não apresentava  uma  forte posição para  controlar o executivo como 

previsto constitucionalmente, sua independência, dessa forma, seria mais fictícia do que real. O 

judiciário “típico” declararia determinada lei inconstitucional ou derrubaria algum decreto 

executivo apenas sob forte risco de se embaraçar ou se pôr em uma situação delicada – o que 

frequentemente suas cortes evitariam. 

 
O senso comum poderia nos levar a crer que tal circunstância era obviamente influenciada 

pelas turbulências políticas sofridas, no entanto, Helmke (2005), mencionando survey publicado 

pelo periódico The Economist em 2003, destaca que o percentual de cidadãos latino-americanos que 

confiam no judiciário caiu de 35% em 1996 para 20% em 2003 e que a imagem do judiciário piorou 

consideravelmente ao longo da década, apesar de ter coincidido com o período de abertura 

democrática. 

 

Isso, em tese, não deveria ter ocorrido. Esperava-se que a onda de transições democráticas 

que varreu a região nos anos 1980 significasse um prenúncio da consolidação das jovens 

democracias, aliada ao estabelecimento de instituições auxiliares fortes, incluindo judiciários 

independentes (Helmke, 2005). Sob a égide de democracias estáveis, seria uma consequência 

natural que fosse formado um corpo de juízes que compartilhassem dos valores tidos como ideais 

por aquela sociedade e servissem como guardiões leais de sua constituição. 

 
Dessa maneira, temos que, muito embora a democracia seja uma condição desejável para a 

independência judicial, ela está longe de ser suficiente. Por um lado, a solução poderia ser encontrada 

a partir de reformas institucionais voltadas ao judiciário, tendo sido relativamente comum a 

promulgação tanto de novas constituições quanto de emendas. Por outro, tais falhas desafiariam 

soluções tão simplistas, tendo em vista fatores, como elementos culturais, ou mesmo a tradição 

jurídica civilista, impediria que os juízes indicados representassem ativamente os interesses dos 

cidadãos contra líderes majoritariamente eleitos. 

Na verdade, há teorias que desafiam o princípio de que a democracia seria necessária para a 
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independência, em especial aquelas que partem dos modelos derivados da escolha racional. Helmke 

(2005) analisa o comportamento de juízes classificados como “dependentes” que atuaram 

abertamente contra os interesses do governo, em períodos de repressão política. 

 
Mais recentemente, Kapiszewski e Taylor (2008) apontam que o estudo das cortes não vem 

sendo prioridade entre os pesquisadores dedicados à América Latina, afinal, uma das lições-chave 

dessa área de pesquisa foi que os tribunais raramente tinham um efeito positivo no desenvolvimento 

político diante dos excessos do poder executivo. 

 
Mais recentemente o foco da literatura tem sido ampliado, abordando também outros temas 

correlatos, como a contribuição para a justiça social e para a independência do judiciário. No 

primeiro tema, o olhar é direcionado à contribuição dada pelo desempenho do judiciário diante das 

desigualdades sociais enfrentadas pelos países e como podem preencher lacunas deixadas pela 

legislação, inclusive discrepâncias entre a legalidade (formalidade) e a prática efetiva. Por sua vez, 

no segundo tema há mais destaque no papel das cortes como instituições políticas robustas, ou seja, 

decidindo sobre disputas entre órgãos governamentais e exercendo freios e contrapesos diante do 

executivo e do legislativo. 

 
Um grande desafio consiste na vastidão do tema, pois este compreende vários sub-temas , 

como judicialização da política, independência do judiciário e poder das cortes e os cientistas se 

utilizam de inúmeras ferramentas para examinar e explicar a variação de tais fenômenos. 

 
Kapszewski & Taylor (2008) apresentam a mais recente publicação com uma expressiva 

revisão de literatura focada no fenômeno da judicialização da política na América Latina. Foram 

examinados 90 trabalhos, sendo: (1) todos focados primordialmente na judicialização da política 

(judicial politics); (2) escritos em inglês; (3) fossem ao menos uma dissertação completa, livro, 

capítulo de livro ou artigo publicado em revista acadêmica renomada entre 1980 e 2006; (4) 

analisasse ao menos um país da América Latina. 

 

Os autores apresentam as seguintes conclusões acerca da distribuição da literatura 

disponível, de acordo com o tipo de publicação, escopo e países sob análise: (1) o conjunto de 

trabalhos é formado majoritariamente por textos curtos, sendo aproximadamente 77% artigos ou 

capítulo de livros, 32% capítulos de livros, 11% de dissertações e 12% de livros; (2) 69% das 

publicações abordam um único país enquanto que 31%, sobre mais de um; (3) apenas quatro países 

dentre todos da região são objeto de 80% de todas as pesquisas, o que é espantoso, pois conclui-se 

que boa parte da região permanece ignorada ou pouco estudada.  Com efeito, temos na linha de 

pesquisa uma grande quantidade de estudos profundos sobre poucos casos e quase ausência com 

relação à maioria deles. 
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As cortes constitucionais que mais são estudas são Argentina, Brasil e México e por esses 

motivos não é raro encontrar discordâncias entre especialistas da área, sobretudo em relação ao grau de 

independência das cortes diante de outras instituições políticas, tendo em vista a carência de 

comparações sistemáticas na região como um todo. Os desacordos são atribuídos, ainda, à falta de 

dados empíricos, a ampla variedade de critérios de mensuração da independência das cortes, os 

recortes temporais nos estudos disponíveis e, finalmente, o viés dos pesquisadores. 

 

É uma realidade intrigante e digna de nota, já que aparentemente não haveria motivos para 

que tão pouca ou nenhuma atenção fosse dedicada aos demais casos. Mas não é a única lacuna 

nessa linha de pesquisa, pois quando observamos qual a especificidade do tema, deparamo-nos que 

quase todos utilizam apenas as supremas cortes como dados para investigação, como se apenas 

estas representassem o judiciário. Poucos incluem tribunais recursais federais e estaduais, ainda 

menos observam juízos de primeiro grau e praticamente nenhum trabalho aborda as dinâmicas 

dentro do próprio judiciário. Nesse sentido, os autores concluem que tal conjuntura representa 

certamente uma rica oportunidade para novas pesquisas, sobretudo em uma perspectiva comparada: 

 
“Em resumo, a abundância de estudos de casos referentes a poucos países, os 

quais em sua maioria oferecem cuidadosa e detalhadamente uma rica 

oportunidade para meta-sínteses e comparações. Poderiam certamente trazer 

importantes retornos importantes para os ramos mais amplos da judicialização da 

política. Ampliando o apelo de Martin Shapiro de que os estudiosos não estudam 

leis além da constituição, não estudam outros tribunais além do supremo e 

nenhum país além dos Estados Unidos. Nós sugerimos análises comparativas mais 

aprofundadas entre os tipos de lei, os tribunais e os países.” 1  
 
 
 
 

Possivelmente um fator determinante para que tenhamos este quadro seriam as dificuldades 

em obter os dados e interpretá-los, pois a análise de decisões judiciais requer um considerável 

conhecimento teórico acerca dos sistemas jurídicos a serem examinados. Outro fator talvez esteja 

relacionado com a relevância que de fato as supremas cortes possuem nos sistemas da região, onde há 

marcante controle de constitucionalidade concentrado. 

 

Cortes constitucionais dependentes? 
 

 
A literatura mais clássica sobre a América Latina parece unânime em condenar  o seu 

judiciário como dependente, de uma forma geral. Isolando-se os efeitos dessa dependência ou 

                                                           
1
 KAPISZEWSKI, D. and THAYLOR, Mattew (2008). Doing Courts Justice? Studying Judicial Politics in Latin 

America. 
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independência nos resultados políticos, pretendemos nesse primeiro momento testar algumas 

hipóteses sugeridas pela literatura. Se levarmos em conta o recorte histórico e a forma como isto 

pode conduzir as respostas encontradas2, podemos pensar que no período posterior à democratização 

as conjunturas estariam diferentes. 

 
Entretanto, não é recomendável opor amarras que condenem hipóteses a apenas funcionarem 

em determinados momentos históricos, ligando a dependência necessariamente a períodos de 

repressão, como se fossem variáveis dependentes. Na verdade, há inúmeros trabalhos consolidados 

apontando o contrário (Helmke, 2005; Ginsburg, 2003). 

 
Tal consideração poderia dar ensejo a uma perspectivas otimista, de crescimento do poder 

judicial (judicial empowerment) acompanhando a evolução histórica de democracias em 

consolidação. Com efeito, poderíamos imaginar idealmente o período austero, onde haveria 

tribunais dependentes (under constraints) e, posteriormente, no período de redemocratização, 

poderíamos conceber uma construção paulatina de aumento de poder do judiciário, para finalmente 

avançar até a contemporaneidade, onde poderia ser verificado o ativismo judicial. 

 
Outra valiosa contribuição do artigo de Verner (1987) são comentários sobre uma 

classificação anterior, realizada por Kenneth F. Johnson (1976), comparando 20 países da América 

Latina de acordo com seus graus de independência, utilizando um recorte temporal de 1945-1975, 

baseado em pesquisas de opinião. Embora sua metodologia tenha sido criticada em muitas ocasiões, a 

gradação proposta por ele é uma das poucas tentativas de disponibilizar os dados relativos à 

autonomia do judiciário dentro da América Latina, em um panorama mais abrangente no tocante à 

escolha dos casos sob análise. 

 
Sua investigação traz os seguintes resultados acerca do grau de independência dos tribunais: 

(1)Independente-ativista - Costa Rica; (2) Ativista-atenuado - Chile e Uruguai; (3)Estável-reativo - 

México; (4)Reativo-complacente - Argentina, Brazil, Colômbia e Venezuela; (5) Minimalista -

Bolívia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá e Peru; (6) Personalista - Cuba, 

República Dominicana, Haiti, Nicarágua e Paraguai. 

 
Os critérios utilizados por Johnson (1976) incluiam respeito às decisões dos tribunais, 

coragem em suas convicções, liberdade em relação ao executivo, decisões fundamentadas por lei e 

confiança do povo e dos líderes políticos nos processos judiciais maior do que nas decisões 

arbitrárias do executivo/legislativo/forças armadas. 

 

                                                           
2
 GEDDES, Barbra (1990). How the cases you choose affect the answers that you get: selection bias in 

comparative politics. 
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A tipologia proposta naturalmente tem muitas falhas, no sentido de atribuir demasiadamente a 

independência a fatores ambientais e ser enviesada pelo recorte temporal e pela análise basicamente 

apenas em períodos de instabilidade, para além de jogar casos heterogêneos em um mesmo pacote, 

destacamos o perfil de cortes reativas-complacentes, no qual cortes do Brasil e Venezuela foram 

classificadas com quase o mesmo grau de independência. 

 

Entretanto, foi uma interessante análise a partir das relações entre os tribunais constitucionais 

e outras agências do governo, levando em conta a perspectiva do apoio popular e condições 

estruturais relacionadas ao sistema partidário. Acrescente-se que trouxe à luz casos que permanecem 

pouquíssimo estudados na literatura levantada, como Haiti, Honduras e República Dominicana. E 

o mais interessante é que, mesmo em 2010, algumas de suas classificações se confirmam, 

conforme a figura 023. 

 
Em um trabalho recente, Perez-Liñan e Castagnola (2009) analisaram, sob uma perspectiva 

comparativa e histórica, os países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá e Uruguai entre 1904 e 2006, resultando em uma 

confirmação de algumas dessas classificações. Ressalte-se que este trabalho focou em testar a teoria de 

dependência do judiciário diante do executivo, atribuindo como um dos fatores determinantes a alta 

rotatividade dos membros das supremas cortes e não trabalhou com pesquisas de opinião. 

 
Como a tentativa do presente estudo é buscar isolar as influências ambientais, a classificação é 

útil no sentido de manter as condições ambientais em uma constante para se inferir proposições 

acerca de suas diferenças estruturais. 

 

A maioria dos acadêmicos reconhece que as formas de mensuração da independência do 

judiciário se baseia em conceitos diferentes de independência (muitas vezes se confundindo com 

judicial power ou rule of law) e, consequentemente, acabam apresentando valores pouco 

consistentes entre os países (Ríos-Figueroa; Staton, 2008). De qualquer maneira, as evidências 

sugerem que Chile, Costa Rica e Uruguai apresentam melhor desempenho, seguidos de Brasil, 

Colômbia e México. No outro extremo, Equador, Paraguai e Venezuela com os piores índices. Haiti, 

apesar de não ter sido incluído na pesquisa, provavelmente também figuraria em situação 

semelhante, se seguirmos a classificação anterior. 

 
Interessante que Costa Rica, Chile e Uruguai, que lideram na mensuração do grau de 

independência em 2010, coincidem com os dois clusters propostos por Johnson (1976), como 

                                                           
3
 Respostas médias dos executivos entrevistados à seguinte pergunta (escala de 1 a 7): o Judiciário em seu país é 

independente de influências políticas dos membros do governo, cidadãos ou empresas: 1 = não, fortemente influenciada, 

7 = sim, totalmente independente . Esta questão é uma parte da Pesquisa de Opinião Executiva do Fórum Econômico 

Mundial 
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Independentes-ativistas e ativistas-atenuadas.  Veremos adiante que os três casos apresentaram 

relativa estabilidade constitucional no tocante a emendas que envolvessem reformas no judiciário. 

Na verdade, o Uruguai não apresentou emendas recentes. Quanto ao Chile, houve duas, em 1997 e 

2005. Por sua vez, a Costa Rica, em 1989, 1993 e 2003. 

 
Em seguida, as estáveis-reativas e reativo-complacentes México, Argentina, Brasil, 

Colômbia e Venezuela tiveram grandes mudanças em alguns casos. Apenas Brasil, Colômbia e 

México apresentaram desempenho relativamente melhor em 2010 e pode-se dizer se encaixariam 

nos perfis sugeridos. 

 
Por outro lado, os resultados apresentados para Argentina pioraram, mas não tanto como a 

Venezuela, que passou a figurar como caso extremo de pior desempenho. Por outro lado, República 

Dominicana, El Salvador e Honduras que eram consideradas minimalistas ou personalistas 

pontuaram muito bem, se equiparando ao nível dos dois primeiros grupos. Com relação a emendas, a 

Argentina não apresentou reformas significativas no judiciário. Por sua vez, a Venezuela apresentou 

emenda no ano de 2009. El Salvador, em 1991 e em 2006; República Dominicana, em 1994 e 2010 e 

Honduras, em 2000 e 2003. 

 
Finalmente, as minimalistas e personalistas, que incluiam Bolívia, Equador, Guatemala, 

Panamá, Peru, Nicarágua e Paraguai parecem ter se mantido constantes em relação aos resultados 

mais recentes. A Bolívia apresentou emendas em 1995, 2002 e 2009; Equador em 1984, 1993 e 

1996; Guatemala não apresentou emendas significativas; Honduras, em 2000 e 2003; Panamá 

apenas em 1983; Peru, em 1995; Nicarágua, em 1995 e 2000; e Paraguai também não apresentou 

emendas pertinentes. 

 
Embora as pesquisas tenham apresentado uma perspectiva do cidadão e tenham considerado 

todo o judiciário e não apenas as cortes constitucionais, trazem importantes em como os agentes 

têm se movimentado para buscar mudanças ou se permanecem inertes. 
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Figura 02. Posição dos casos estudados em 2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IDB 2010
4
  

 

 
 
 
Há um Desenho Institucional Favorável à Independência? 

 

 

                                                           
4
 Disponível em: http://www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details,3169.html?pub_id=IDB-WP-237 

http://www.iadb.org/en/research-and-data/publication-details%2C3169.html?pub_id=IDB-WP-237


GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 159159 

O que determina o caráter da revisão judicial da forma como ela funciona nas novas 

democracias? Ginsburg (2003) aposta na importância do desenho institucional das cortes, porque 

reflete em grande parte as escolhas daqueles que as projetam: “as barganhas políticas envolvidas no 

início do regime democrático e incorporadas no texto constitucional vão certamente incluir algumas 

disposições para revisão judicial”5. 

 

Fatores institucionais que parecem impactar a independência e poder das cortes 

constitucionais frequentemente são utilizados para explicar seu comportamento e, partindo dessa 

premissa, mecanismos importantes como composição das cortes, jurisdição, seleção dos membros e 

tempo do mandato comumente figuram detalhadamente nos textos constitucionais.6  

 

A independência das cortes é certamente um ideal desejável, tendo em vista a necessidade 

da maior imparcialidade possível por parte de um julgador e por essa razão, as ferramentas 

institucionais buscam intervir no sentido de manter os juízes isolados de interferências externas, e 

aumentar sua autonomia. 

 

Este capítulo observa as escolhas refletidas nos textos constitucionais dos casos selecionados 

e sua importância na revisão judicial, com ênfase nas maiores dimensões nas quais os sistemas de 

revisão judicial variam: o acesso às cortes, efeito e modulação temporal das decisões, tamanho das 

cortes e a duração do mandato. 

 

Frise-se que, no entanto, este trabalho não alcança verificar se realmente os efeitos 

institucionais são obtidos, pois é um processo que envolve muitas complexidades, como as 

instituições não funcionam em um vácuo, muitas vezes o seu impacto é mediado pelos contextos 

políticos, sociais e ideológicos, exatamente por esse motivo quase todas as mensurações de 

independência ou poder do judiciário se baseiam em percepções das pessoas. 

 
Entretanto, um bom começo para avaliar se as instituições produzem impacto é 

especificar claramente o quadro institucional e os incentivos lançados aos indivíduos. 

 

Emendas Relacionadas ao Judiciário 
 
 
 

Pozas-Loyo e Ríos-Figueroa (2010) colheram dados acerca das emendas às constituições latino- 

americanas referentes ao judiciário, no período compreendido entre 1945 e 2002. Seu objetivo era 

                                                           
5
 GINSBURG, Tom (2003). Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases. New York: 

Cambridge University Press. 
6
 Embora em alguns casos, como a Bolívia ou Costa Rica, as disposições gerais relativas ao funcionamento e composição 

da corte constitucional se encontram em lei orgânica específica. 
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testar a hipótese de que processos de construção constitucional multilaterais (envolvendo um maior 

número de atores políticos) apresentavam maiores avanços aos anseios do constitucionalismo do 

que processos unilaterais. Muitas conclusões dessa pesquisa são de grande utilidade para auferir se há 

novos desenhos favoráveis à independência do judiciário e quais dos casos aparentam ter se 

aproximado mais significativamente. 

 

 
 
 
 

Tabela 01. Constituições e Emendas ao Judiciário na América Latina (1945-2013) 
 

 
 

Unilateral Multilateral 

Argentina 1949 Argentina 1957*, 1994 

Bolívia 1947, 1967 Bolívia 1995*, 2002, 2009 

Brasil 1967 Brasil 1947, 1988, 1993*, 1998*, 2004* 

Chile 1980 Chile 1970*, 1997*, 2005* 

 
Costa Rica 1949 

Colômbia 1957*, 1968*, 1979*, 1991, 1997*, 

2001* 

República Dominicana 1966 Costa Rica 1989*, 1993*, 2003* 

Equador 1946, 1967 República Dominicana 1994* 

El Salvador 1950, 1963 Equador 1945, 1978, 1984*, 1993*, 1996*, 1998 

Guatemala 1956 El Salvador 1983, 1991*, 2012* 

Haiti 1950, 1957, 1964, 1983, 

1987* 

 
Guatemala 1945, 1965, 1985 

Honduras 1957, 1965 Haiti 2012* 

Nicarágua 1948, 1950, 1974, 

1987 
 
Honduras 1982, 2000*, 2003* 

Panamá 1946, 1972, 1983* México 1994*, 1999* 

Paraguai 1967, 1992 Nicarágua 1995*, 2000* 

Peru 1993, 1995* Peru 1979 

Venezuela 1947, 1953, 1999 Uruguai 1952, 1967 

 Venezuela 1961 

* Emendas constitucionais que afetam instituições relacionadas ao judiciário 

 
Fonte: POZAS-LOYO, Andrea; J. RÍOS-FIGUEROA (2010). Enacting constitutionalism: The 

origins of independent judicial institutions in Latin America.Comparative Politics. 
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Atualizamos a tabela sugerida, para alcançar até 2013, incluindo casos que apresentaram reformas 

pertinentes às cortes constitucionais desde 2005 até 2013: Bolívia (2009), Colômbia (2009), El 

Salvador (2006), Haiti (2012), México (2011), República Dominicana (2010) e Venezuela (2009).  

Adicionamos o Haiti, que não figurava na pesquisa na qual nos embasamos. 

 
 
 
 

Nosso critério para interpretar como unilateral e multilateral foi diferente do original, que foi 

auferido a partir da porcentagem de representantes dos partidos ou grupos sociais presentes no 

quórum necessário à aprovação da emenda. Em nosso estudo, com fins exploratórios, consideramos 

apenas a presença ou ausência de um presidencialismo autoritário e a repercussão internacional da 

emenda, como o emblemático caso da reeleição de Evo Morales, em 2009 ou o mandato vitalício de 

Duvalier no Haiti, em 1964. 

 
 

Destacamos que significativa parte dos casos selecionados apresentaram emendas 

constitucionais voltadas ao judiciário entre as décadas de 1990 e 2000, conforme figura 03, entretanto 

não necessariamente ocorridas em um ambiente em condições democráticas favoráveis. Ainda assim, 

destacamos algumas reformas positivas, como a instituição da Corte Constitucional na República 

Dominicana em 2010, que até então não existia. 

 

 
Método de Seleção dos Magistrados e Perfil das Cortes 

 
 
 

Geralmente os constituintes definem o número de membros da corte. O maior trade-off 

em determiná-lo é entre rapidez da decisão ou precisão do veredito, pois quanto maior o número 

de magistrados, menores as chances de cometer erros. Dessa feita, Ginsburg (2003) relaciona 

cortes menores a mais partidos dominantes, porque “há menos faccções preocupadas com sua 

representatividade e menor necessidade de de manter os juízes divididos” e porque, naturalmente, 

não haveria interesse em aumentar os gastos no orçamento. 

 
Pela análise dos casos selecionados, há grande variação, sendo a média equivalente a 

10,36 membros, de acordo com a tabela 02. Desprezando Costa Rica e Venezuela, pois destoam 

consideravelmente dos demais casos, teríamos uma média de 8,41 membros, o que quase coincide 

com o número apontado por Ginsburg (2003) correspondente à média de demais jovens 

democracias analisadas, qual seja, 8,25 membros. 

Destacamos que algumas das cortes não possuem jurisdição apenas constitucional, 

portanto, acumulam funções de realizar o controle de constitucionalidade e atuar como cortes 
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recursais de última instância (como no Brasil). Talvez isso explique em parte a hipertrofia da Costa 

Rica e da Venezuela, visto que não parecem corroborar a teoria de que seria um sinal da 

existência menos partidos dominantes. 

 

 
 
 

De fato, um dos poucos consensos encontrados na literatura revisada diz respeito a 

importância de manter o judiciário livre dos abusos do executivo na América Latina e de exercer sua 

função de accountability – sem entrarmos no mérito dos riscos de um judiciário hipertrofiado. 

 
Com o objetivo direcionado a minimizar as influências indesejadas em sua imparcialidade, 

os desenhos constitucionais tendentes a proteger seu isolamento da ingerência de outros atores, 

em geral envolvem disposições sobre indicação, formas de remoção do cargo e mandato dos 

magistrados (Ríos-Figueroa, 2009). 

 
Em relação à nomeação dos membros, a independência judicial é um objetivo central da 

maioria dos sistemas jurídicos e os sistemas de indicação são vistos como um mecanismo 

fundamental para atingir esse objetivo. Juízes que são dependentes de alguma forma em relação à 

pessoa que os nomeia, tornam-se menos propensos a conceber decisões neutras e de alta qualidade. 

 
“As nomeações estão entre os temas mais cruciais do design. Os constituintes não 

são propensos a adotar a revisão judicial a menos que acreditem que os 

magistrados serão nomeados de forma imparcial. Se os constituintes acreditam 
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que provavelmente irão perder as próximas eleições, então não estão estarão na 

posição que lhes permita indicar os juízes, portanto, mecanismos partidários são 

particularmente pouco atrantes. A tarefa normativa é escolher um mecanismo de 

seleção que maximize as chances de que o juiz interprete o texto de acordo com as 

intenções de seus criadores.”7  

 
Os sistemas de nomeação dos magistrados geralmente são baseados em indicação por 

instituições políticas, pelo próprio judiciário, por um conselho de justiça ou por sufrágio. Os 

métodos de seleção variam dentro dos países, de acordo com os níveis de jurisdição e também 

variam consideravelmente de um país para outro, sendo mais comum arranjos entre indicações por 

instituições políticas e pelo próprio judiciário. 

 
Ginsburg (2003) divide as formas de nomeação em três espécies, que não obstante, podem 

ser combinadas: profissional, cooperativa e representativa. A escolha dos membros com base no 

critério profissional, geralmente são feitas pelo próprio tribunal, sendo recomendável no sentido de 

favorecer um perfil mais técnico na nomeação. O critério cooperativo requer que dois ou mais 

órgãos estejam envolvidos no processo de escolha, sendo comum que o chefe do executivo nomeie e 

a escolha seja aprovada pelo corpo legislativo. E finalmente, o critério representativo, que utiliza 

múltiplas autoridades para a escolha. 

 
Ríos-Figueroa (2009) sugere que a forma que proporciona maior garantia é a da indicação 

por parte do judiciário, pois evita que atores externos possam exercer alguma influência 

naqueles membros que nomearam. No entanto, verificamos que nenhum dos casos selecionados 

utiliza tal critério. 

 

Todos os casos apresentam o critério cooperativo ou o representativo. Sendo a Bolívia88 o 

único a se utilizar do sufrágio universal. Observamos que uma lista de pré-candidatos é aprovada 

pela Assembleia Legislativa e posteriormente as eleições são organizadas em cada estado. 

Recententemente a Corte Suprema da Argentina declarou a inconstitucionalidade da Reforma 

Judicial proposta pelo governo de Cristina Kirchner que pretendia adotar este método9. 

 
As críticas a essa forma de seleção afirmam que submeteria a suprema corte ao poder 

político dos partidos e da maioria governamental e dessa forma violaria a separação dos poderes, com 

sérias consequências para a imparcialidade e a independência judiciais. Ademais, haveria prejuízo 

para uma das funções das cortes constitucionais de exercer um contraponto à regra do “winner takes 

                                                           
7
 GINSBURG, Tom (2003). Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases. New 

York: Cambridge University Press. 
8
 O sufrágio universal foi adotado na reforma constitucional de 2009. 

9
 O jornal El País interpretou a atitude como um freio “en seco” ao que seria “uno de los asaltos más flagrantes a la 

separación de poderes que se recuerdan en una democracia homologada”. “Separación de Poderes: El Supremo argentino 

frena el intento del Gobierno de socavar la independencia judicial”, El País, editorial de 23/06/2013. 
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all”, onde as eleições são um tudo ou nada do jogo político (Ferejohn; Pasquino, 2004). 

 

Entretanto, observamos que em 13 dos casos há interferência direta do presidente em 

pelo menos uma das fases do processo seletivo ou em uma parcela dos membros escolhidos, 

conforme a tabela 03. Apenas em um caso extremo a escolha fica unicamente nas mãos do chefe do 

executivo, no Panamá. 

 

Este perfil se alinha com a ideia de que os presidentes querem maximizar sua influência 

na corte, tanto com o escopo de controlar a revisão judicial quanto de exercer controle indireto 

nas cortes de primeira instância, porque logicamente é mais fácil lidar com um perfil de juízes 

que tenham sido escolhidos a dedo por ele ou por seu partido do que pela oposição. Dependendo 

da configuração institucional, é possível que os presidentes escolham os candidatos e que eles 

sejam aprovados pela assembleia. 

 
No entanto, embora não haja interferência explícita do executivo na indicação, há a 

possibilidade de que os presidentes instruam seus aliados do legislativo a nomear os seus favoritos 

ou negociar “cotas” de juízes com a oposição no congresso (Pérez-Liñan; Castagnola, 2009). 

 
Os mesmos autores concluem que há um interesse, portanto, em disponibilizar vagas nas 

cortes. Haveria incentivos para que os magistrados se aposentassem, quando a destituição não fosse 

feita de forma mais direta (diante dos custos sociais de tomar uma medida arbitrária). As 

constituições foram unânimes em prover estabilidade aos cargos, sendo o impeachment sempre ligado 

a causas de mau comportamento ou corrupção. Ressaltamos que a subjetividade das causas de perda 

do mandato disposta nas constituições parecem deixar espaço para manobras de rotatividade 

dos membros. 
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Tabela 03. Indicação dos Magistrados 

 
Interferência do Presidente 

 

 
Fase ARG BRA HAI HON MEX PAR PER REP URU 

Número de 

membros GUA COL CHI 
 

 
Monopólio PAN 

 
 
 Ausência NIC QUE   ELS COS BOL    VEM   

 
Fonte: A autora, com base nas constituições e leis orgânicas da magistratura 

 

 
Atento a outro fator que poderia também pesar para além das causas de perda do cargo, 

Ríos- Figueroa (2009) analisa a duração do mandato. Se o mandato do juiz fosse mais longo do que 

o de quem o indicou, os riscos de dependência diminuiriam, portanto seria ideal que o mandato 

do magistrado fosse mais longo do que o da a autoridade que o nomeou. 

 
Mantendo as demais variáveis constantes, quanto maior a duração do mandato, maior 

imparcialidade terá o juiz para decidir, por ficar mais livre de pressões políticas indevidas. Assim 

sendo, em tese seria ideal que os mandatos fossem sempre vitalícios. Por sua vez, a possibilidade de 

recondução em mandatos limitados pode influenciar na dependência, pois acaba se tornando uma 

forma de recompensa para magistrados “fieis”. 

 

Ocorre que nem sempre um mandato vitalício é mais longo do que aquele de termo definido, 

em todos os casos (Argentina, Brasil e Paraguai) em que a duração é vitalícia a aposentadoria 

compulsória se dá aos 75 (setenta e cinco) anos de idade e por isso pode ocorrer de a duração acabar 

sendo menor. 

 

Talvez uma fórmula para medir o grau de independência com base no perfil dos 

magistrados escolhidos seja interessante. Ríos-Figueroa (2009) apresenta uma função entre 

autoridades que nomeiam, autoridades de destituem e duração. Concluímos que apesar de não termos 

fontes confiáveis de como ocorrem as manobras políticas de aposentadoria e destituição que 

possivelmente poderiam influenciar nos resultados, é realmente impactante o critério de escolha e 

permanência dos membros no grau de independência, sobretudo diante do fato de estarem dispostos na 

constituição. 

 

Perez-Liñan e Castagnola (2009) contabilizaram quantos magistrados eram nomeados 

como membros das cortes a cada ano em 11 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
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Rica, El Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México,  Panamá  e  Uruguai)  de  1904  a  2006,  

auferindo  a frequência com que as mudanças ocorriam e, em alguns casos, o ciclo era influenciado 

pela chegada de novo presidente ao poder. 

 
“O resultado indica que os realinhamentos executivos tiveram consequências 

políticas mais brandas para o supremo tribunal no início do século XX do que 

mais tarde. A análise dos coeficientes mostra que, entre 1904 e 1944, o efeito das 

novas administrações sobre a nomeação de novos juízes era virtualmente 

indistinguível de zero, entre 1945 e 1977, cada mudança de governo aumentou a 

nomeação de juízes por 26 por cento e entre 1978 e 2006, a nova administração 

aumentou o número de indicações em 34 por cento.”10  

 
 

 
No período de 1978 a 2006 – que cobre a primeira publicação utilizada na revisão de literatura 

e o momento atual – apresentou uma maior correlação entre a nomeação de juízes e novas eleições, 

fato que o autor atribuiu ao importante papel de veto players dos tribunais constitucionais e à 

judicialização da política, o que ocasionou uma maior corrida em busca do controle. Dessa forma, 

concluímos que aparentemente a terceira onda de democratização não contribuiu positivamente para a 

independência dos judiciários, sobretudo as cortes constitucionais. 

 

 
Tipos de Controle: Difuso e/ou Concentrado e Limites de Admissibilidade 

 
 
 

Os magistrados das cortes constitucionais possuem uma posição muito privilegiada dentro 

do judiciário, pois podem declarar nulo qualquer lei ou ato do governo que contrarie a constituição. 

 
Como mencionado anteriormente, tal fato concedeu ao judiciário um importante papel na 

proteção dos direitos individuais contra o Estado, todas as constituições apresentam traços dessa 

característica e há vários “remédios constitucionais” (amparos, habeas corpus, habeas data, 

mandado de segurança, etc.) à disposição de qualquer cidadão que tenha seus direitos assegurados 

constitucionalmente violados. 

 
Por outro lado, também lhe concede poder de veto player e isso tanto pode significar 

necessidade de tomada de decisão em assuntos polêmicos que os políticos prefeririam não se 

posicionar (por conta de impactos nas eleições, por exemplo), como pode significar a possibilidade 

de coligações entre as cortes e interesses partidários ou de classes específicas. É algo que se deseja 

naturalmente evitar. 

 

                                                           
10

 PÉREZ-LIÑÁN, A., & CASTAGNOLA, A. (2009). Presidential Control of High Courts in Latin America: A 

Long-term View (1904-2006). Journal Of Politics In Latin America, 1(2), 87-114 
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Portanto, amplas variações se apresentam no tocante ao controle de constitucionalidade, 

sobretudo quando se dirige a uma norma em abstrato11, o qual aparece limitado em alguns casos a 

poucos órgãos jurisdicionais ou permitem apenas que poucos possam figurar como titulares da ação 

de inconstitucionalidade. Por outro lado, alguns casos apresentam maior abertura em relação aos 

legitimados. Com relação aos órgãos jurisdicionais que exercem o controle, podem ser todos os 

juízes de qualquer instância (difuso) ou pode ser apenas a cargo de um tribunal específico 

(concentrado). 

 
No tocante aos efeitos do controle de constitucionalidade, podem anular a norma em 

sua origem, declarando-a inconstitucional, o que irá atingir a todos os indivíduos mesmo que 

não figurem no processo como titulares (contra todos ou orga omnes) ou, podem proteger apenas 

as partes que moveram a ação contra os efeitos da inconstitucionalidade (inter partes). Importante 

diferenciá-los, pois podem determinar qual o alcance das decisões proferidas e certamente pesam na 

amplitude do poder das cortes em comento. 

 

Quanto à aplicabilidade temporal de suas decisões, tanto pode ser ex nunc (não 

retroativa) quanto ex tunc (retroativa até a data do fato), há também a possibilidade de modular 

os efeitos, como no caso brasileiro – ao mesmo tempo em que promulga a decisão, o tribunal 

determina a partir de que momento os efeitos irão valer. 

 

As formas de controle encontradas nos casos podem significar muito sobre o poder concedido 

às suas decisões e é uma interessante forma de mensurar sua força, porque é um dos casos em que 

poucas variáveis influenciarão nos efeitos “reais” em contraposição aos efeitos descritos nas 

constituições, já que esses mecanismos são obedecidos rigorosamente pelos magistrados, em respeito 

à segurança jurídica. 

 
Percebemos nitidamente a simbiose entre um modelo constitucional norte-americano, que 

responde a sistema common law e tradição jurídica apoiada por uma sistema civil law, gerada a 

partir da incorporação de instrumentos processuais de ambos os modelos, apresentando muitas 

peculiaridades e diversas combinações possíveis dentre as formas de controle de constitucionalidade, 

as quais exploramos na próxima tabela. 

 

Tabela 04. Efeitos e Acesso aos instrumentos de controle de constitucionalidade, 2013. 
 
 
 
 

                                                           
11

 Norma em abstrato significa que inexiste uma relação jurídica concreta configurando que o titular da ação tenha sido 

efetivamente prejudicado pela suposta inconstitucionalidade. Quando há prejuízos para o titular da ação, diz-se que o 

controle é concreto. 
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Efeitos 
   

Acesso 
 

Tipo de 

Instrumento 

Erga 

Omnes 

 

Inter Partes 
 

Aberto 
 

Restrito 
Abstrat 

o 

 Brasil Brasil Brasil Bolívia Bolívia 

 
 

Bolívia 
 

Chile 
 

Costa Rica 
 

Chile 
 

Brasil 

  

Costa Rica 
 

Colômbia 
 

El Salvador 
 

Colômbia 
Guatem 

ala 

  

Honduras 
 

Costa Rica 
 

Equador 
 

Brasil 
 

México 

  
Guatemala 

 

Rep. 

Dominicana 

 
Guatemala 

 
México 

 

Nicarág 

ua 

Concentrad 

o 

 

México 
 

El Salvador 
 

Honduras 
 

Peru 
 

 Peru México Nicarágua Venezuela  

 Paraguai Guatemala Panamá   

  

Panamá 
 

Nicarágua 
República 

Dominicana 

  

 República 

Dominicana 

 

Haiti 
 

Haiti 
  

  Equador Paraguai   

   

República 

Dominicana 

 

 

Uruguai 

  

   

Paraguai 
   

  Peru    

  Uruguai    

  Venezuela    

   

Argentina 
 

Argentina 
  

  Brasil Brasil   

Difuso; 

Concreto 

  

Chile 
 

Chile 
  

   

Costa Rica 
 

Costa Rica 
  

   

Colômbia 
 

Colômbia 
 

Nenhum 
 

Nenhum 

   

México 
 

México 
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Nenhum 

 

 

El Salvador 

 

 

El Salvador 

  

  Guatemala Guatemala   

  Nicarágua Nicarágua   

  México México   

  Panamá Panamá   

  Peru Peru   

   

Venezuela 
 

Venezuela 
  

 

Fonte: A autora, com base nas constituições e leis orgânicas da magistratura 
 

 

Deduzimos que o controle abstrato garante à decisão judicial um efeito muito amplo, 

equiparado à função de legislar; enquanto que o concreto parece atender ao papel de protetor 

de direitos individuais tradicionalmente atribuído ao judiciário, sobretudo nos períodos de 

turbulências políticas (sem entrarmos no mérito da efetividade da proteção). 

 

Por sua vez, o controle concentrado transfere considerável poder aos tribunais 

constitucionais, que ficariam com o monopólio das decisões dessa natureza; o difuso parece ser mais 

interessante no sentido de ampliar o acesso a maior quantidade de indivíduos possível, mas parece 

descentralizar e diminuir a influência das cortes constitucionais. 

 

Quanto aos efeitos, decisões que atingem a coletividade obviamente significam maior 

poder para a corte; decisões inter partes se assemelham às condições elucidadas sobre as normas 

em concreto. 

 
Finalmente, quanto à temporização dos efeitos, ex nunc também se equiparam a quase 

legislar, enquanto que inter partes condiz com os objetivos dos remédios constitucionais, de 

conceder proteção aqueles que recorrem às cortes. A modulação de efeitos parece propiciar o maior 

grau de liberdade de ambos, porque permite que a corte utilize sua sensibilidade para determinar a 

partir de que momento sua decisão será aplicável. 

 

Em resumo, o controle abstrato e com acesso restrito parece mais apropriado para servir 

como canalização de demandas políticas, mas é ineficaz para garantir direitos individuais; por sua 

vez, o controle concreto e com efeito inter partes é mais adequado para proteger os direitos 

individuais. 

 

Conforme mencionado no primeiro capítulo, o controle de constitucionalidade concentrado 
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e abstrato é o mais político dos instrumentos processuais existentes. 

O que podemos deduzir a partir desta acumulação assistemática de mecanismos processuais 

é que ela reflete, de um lado, a possível ineficiência sistema difuso (a partir dos anos cinquenta do 

século XX a tendência tem sido concentrar o controle de constitucionalidade) e, por outro lado, a 

necessidade de resolver  a obrigação de dar coerência ao sistema. Em 2004 no Brasil, por exemplo, a 

emenda n. 45 deixou muitas opiniões divididas quanto à súmula vinculante do STF, muitos juízes 

entenderam como uma afronta ao seu livre convencimento – exatamente por conta da tradição civil 

law. 

 
Consideramos, portanto, que judicialização da política estaria mais atrelada à possibilidade 

de modificar a lei em abstrato e com efeito erga omnes. Ocorre que as pesquisas parecem não ter 

atentado para esta sutileza, jogando todos os tribunais constitucionais no mesmo grupo dos que 

teriam poder para “fazer política”. 

 

É certo que decidir parcialmente em benefício de uma minoria e indo de encontro ao que a 

constituição de fato quer dizer poderia ser considerada uma forma de fazer a política (policy 

making), entretanto, há de se convir que existe uma clara diferença entre “legislar” e “julgar” – o 

controle de constitucionalidade difuso em um país civil law não vai dar o condão de legislar, pelo 

simples fato de que em sua tradição jurídica a lei é hierarquicamente superior à jurisprudência, de 

forma que uma decisão inter partes no máximo iria conseguir criar um precedente para novas ações 

análogas. 

 
No entanto, não podemos considerar como um ato de legislar. Dessa maneira, imaginamos 

que os aspectos mencionados podem significar excelentes termômetros para auferir o quanto se 

aproximam do ideal de independência, sendo a independência relacionada a operar com 

imparcialidade e em respeito ao rule of law. 

 

 
Considerações Finais 

 
 
 

O espaço concedido para dispor sobre quem exercerá o papel de guarda da constituição, por 

sua tamanha responsabilidade em assegurar que os compromissos simbolizados na constituição 

sejam cumpridos, sem dúvida pode ser interpretado como um dos que possuem maior relevância, 

inclusive diante de outros poderes. 

 

Em primeiro lugar, diante da confiança concedida, em segundo lugar, a duração do mandato 

por ser em muitos casos vitalícia permite que quem ocupe o cargo se mantenha no poder por 
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algumas gerações e no âmbito legislativo, o tempo é potencializado por conta das constantes 

mudanças e novas leis promulgadas. 

Em segundo lugar, diante da profunda responsabilidade, já que o espaço delegado a esse 

conjunto de magistrados requer uma postura de busca contínua entre de um equilíbrio entre 

flexibilidade e austeridade, entre ceder às necessárias mudanças clamadas pela sociedade e não se 

dobrar aos interesses alheios ao bem estar social, de elites ou de uma maioria tirânica. 

 

Diante do indiscutível papel relevante das cortes constitucionais na arena política, a polêmica 

e os debates acalorados que se insurgem, sobretudo no tocante à sua influência na qualidade 

democrática, parecem apontar para muitas contradições na literatura revisada. Mesmo porque, a 

própria teoria constitucional em seus primórdios não deixou espaço para a unanimidade. 

 

Dado o peso para a ciência política que as cortes constitucionais representam, estas 

mereceram atenção desde os clássicos da teoria política até pesquisas mais atuais e filiadas às mais 

diferentes abordagens e adotando diversas metodologias. 

 

Com efeito, o corte geográfico dado pelos estudos da América Latina propicia um 

verdadeiro laboratório para testar as hipóteses surgidas nessa linha de pesquisa, e permitiu o 

surgimento de muitos debates teóricos os quais tentamos expor brevemente. E os mais marcantes 

envolvem catalização dos atores judiciais, a delegação e construção do poder judicial e o seu 

exercício dos domínios políticos, bem como as relações entre independência judicial e poder de um 

lado e dinâmicas democráticas de outro. 

 
Verificamos que o cenário atual contradiz muito do que se pensava acerca de a dependência 

do judiciário da América Latina se encontrar diretamente relacionado às instabilidades políticas, 

outros fatores parecem influenciar mais fortemente o jogo de interesses que pode minar a 

independência, e a judicialização da política parece ser determinante. Por outro lado, a maioria dos 

casos apresentou emenda referente ao judiciário muito recentemente, o que dificulta a mensuração 

dos efeitos. 

 

Ressalte-se o curto alcance que os dados utilizados representam, pois nos baseamos quase 

exclusivamente em normas encontradas nas constituições e leis correlatas, bem como os riscos de se 

cair em generalizações sempre à espreita em estudos com um viés mais comparativo e descritivo. 

 

Deduzimos, no entanto, que de acordo com as últimas reformas ocorridas, as constituições 

parecem se direcionar para configurações mais propícias à independência. Porém, diante dos dados 

encontrados na revisão de literatura, talvez essas mudanças ocorram no sentido de demonstrar 

legitimidade de suas instituições diante dos clamores sociais. Mas exatamente a aparência de 
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legitimidade concedida pela roupagem jurisdicional com que se revestem as disputas políticas é um 

fator que pode acabar ocasionando a dependência por outros motivos que não os clássicos 

levantados à época de autoritarismo enfrentada na região. 

 
As conclusões apontam, ainda, para uma dependência de facto muito maior do que a de jure, 

mesmo porque em todas as constituições se afirma a independência do judiciário. No entanto, o seu 

exame só seria possível indo além dos dispositivos legais . 

 

Apesar das tentativas em realizar a pesquisa de maneira sistemática e objetiva, traçando 

limites precisos em torno da literatura vasta e heterogênea disponível, como mencionado antes, a 

temática envolve uma grande complexidade. Seria uma tarefa hercúlea coordenar as reformas 

constitucionais de todos os casos com as mudanças sociais ocorridas desde meados de 1970. 

 

Certamente também por conta disso, este trabalho apresenta muitas falhas. Entretanto, um 

dos verdadeiros objetivos consiste em abrir espaço para investigações futuras, demonstrando as 

oportunidades presentes no tema escolhido, o que se espera ter alcançado. 
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Razões para o desenvolvimento do método experimental na 

ciência política contemporânea 

 
Sabrina Almeida 

 
 
 
 
 
Resumo 

 
 

Com o advento do século XX, o avanço tecnológico e o desenvolvimento nas mais diversas 

áreas do conhecimento acarretaram algumas mudanças na concepção do estudo da ciência. No 

paradigma vigente, existe na ciência política um constante comprometimento com a questão da 

inferência causal. O método experimental dispõe de capacidade indubitável para alegar relações de 

causalidade entre as variáveis de interesse. Apresenta-se, portanto, como um método pragmático para 

o aperfeiçoamento de teorias. Examinaremos, no presente estudo, as razões que têm suscitado o 

interesse crescente dos pesquisadores pela metodologia. 

 
Palavras-chave: desenvolvimento, método experimental, inferência causal. 

 

 
 
 
 

Introdução 
 

 
Ao recorrer à análise das últimas décadas no que tange à produção de trabalhos no campo 

da ciência política, é possível observar um crescimento considerável de abordagens e uso de 

técnicas experimentais. Mudanças significativas que vão desde avanços tecnológicos a mudanças de 

interesse têm moldado a forma de se pensar e de se aplicar o método experimental. O presente 

trabalho busca investigar as razões pelas quais se pode observar um crescimento expressivo desta 

metodologia no campo da ciência política contemporânea. 

 
Obras como a de Robert Putnam (1993) Making Democracy Work, fomentou o debate referente 

à conexão entre os desenhos de pesquisa quantitativos e qualitativos. A partir do desenvolvimento 

dessas discussões, e da preocupação na disciplina de focalizar na produção de inferências causais, 

a lógica experimental apresenta-se como uma possibilidade real de refinamento teórico. 

 

O estudo experimental nas ciências sociais não é um fenômeno recente. Os trabalhos seminais 

deHarold Lasswell (1902–78), primeiro teórico a usar técnicas de laboratório para investigar a 

interação entre manifestações emocionais e psicológicas; o papel determinante da geração dos 
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pesquisadores da Universidade de Chicago; além do que se pôde extrair do período das Guerras 

Mundiais, tudo isso constitui uma origem da pesquisa experimental. 

 
Havia uma preocupação por parte dos pesquisadores que os métodos tradicionais 

estatísticos reduzissem as possibilidades de responder a questões mais profundas como 

comportamento, crenças e ações dos indivíduos. Desse modo, e a partir do aprimoramento de softwares 

e surveys (nos anos 80, 90), essa metodologia ganha mais visibilidade e aderência, produzindo 

importantes trabalhos na área de comportamento eleitoral e no debate voltado para o neo-

institucionalismo. 

 
Segundo Rebecca Morton e Kenneth Williams (2009), haveria duas razões mais substanciais 

que o argumento do desenvolvimento tecnológico: o primeiro baseia-se na asserção de que os 

métodos quantitativos têm falhado na busca por respostas mais significativas de pesquisa; ademais, 

há novas questões e interesses que são mais adequados de pensar através de uma vertente 

experimental, esse seria o segundo argumento. Com efeito, existe uma tendência em admitir que se 

pode demonstrar analiticamente que “chega um ponto que cada um aprendeu tudo que poderia ser 

aprendido através de acumulação de dados observacionais, conhecimento adicional só vem através de 

pesquisa experimental” (GREEN; GEBER, 1999, p. 100, tradução nossa). Ter-se-ia chegado a tal 

ponto? Quais as razões para essa inclinação crescente na disciplina? Quais as reais vantagens ou 

mesmo limites que essa metodologia apresenta para a ciência política? São questões que este estudo se 

propõe a explorar. 

 
Desenvolvimento e análise bibliográfica 

 

 

É possível demonstrar analiticamente o evidente crescimento do uso e abordagem da 

metodologia experimental em trabalhos de ciência política. Sugere-se, com base na trajetória, que 

houve mudanças “paradigmáticas” na disciplina. A figura a seguir exibe o número de publicações 

experimentais ao longo de um espectro temporal em três importantes veículos de comunicação no 

campo da ciência política internacional (o American Political Science Review, o American Journal of 

Political Science e o Journal of Politics). O gráfico faz um levantamento desses dados do ano de 1950 

até o ano de 2007, e acompanha o indubitável aumento destes trabalhos a um ritmo surpreendente. 
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Figura 2: Crescimento da metodologia experimental na ciência política. 

 

 

 
Fonte: (MORTON; WILLIAMS, 2009, P. 04) 

 
 

Com base nos dados apresentados por Morton e Williams (2009), podemos visualizar que ao 

longo dos anos, trabalhos experimentais foram ganhando espaço em renomadas revistas e jornais 

de ciência política. Por que afinal a metodologia experimental tem sido amplamente utilizada 

por cientistas políticos? O que levam esses pesquisadores a incluir em seus desenhos de 

pesquisa mecanismos experimentais? Quais as vantagens subjacentes a essa metodologia? Existem 

questões que são mais adequadas de se investigar através de experimentos? O objetivo dos 

tópicos que seguem é buscar elucidar, a partir do que defendem as principais correntes do assunto, 

as razões mais substanciais que explicam esse cenário. 

 

Avanços tecnológicos 
 
 

O crescimento do experimentalismo na disciplina apresenta em um de seus pilares explicativos o 

avanço tecnológico, o desenvolvimento de softwares: inovações no modo como se fazer ciência. 

 
Uma visão comum apontada pela literatura está calcada no argumento de que a tecnologia 

tem atribuído à ciência política o caráter de uma disciplina experimental. Na verdade, a partir dos 
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anos de 1990, ao qual podemos observar uma alteração notável em termos de aderência à 

metodologia, a justificativa dominante está na acessibilidade a programas de computadores, seja 

pela emergência, facilidade, ou custos mais baixos. Ademais, através de softwares que podem ser 

aplicados em laboratórios ou mesmo via internet, torna-se muito mais viável elaborar desenhos 

de pesquisa que incluem técnicas experimentais, afinal, ampliam-se as possibilidades, o pesquisador 

não precisa mais reger determinados procedimentos manualmente, por exemplo. 

 
O desenvolvimento das ferramentas de computadores ainda otimiza pesquisas de survey, 

ocupa-se de questões estatísticas, além de solucionar outros problemas metodológicos envolvidos em 

experimentos de campo e experimentos naturais (Morton; Williams, 2006). De acordo com 

Iyengar (2009, p 04, tradução nossa) “uma explicação óbvia para a taxa lenta de crescimento em 

pesquisa experimental foi a ausência de infraestrutura necessária”. 

 

Durante os anos 80, evidenciou-se o interesse pelo uso de experimentos, sobretudo pelos 

avanços promovidos pelo campo da psicologia. O desenvolvimento tecnológico e metodológico 

motivou cientistas políticos, como podemos constatar pela análise gráfica. O aumento significativo a 

partir da década de 90 coincide com a disponibilidade de novas ferramentas tecnológicas, a exemplo 

do CATI (computer-assisted telefone Interviews) para implementar pesquisas de survey (Sniderman e 

Grob 1996). 

 
Druckman et al (2006) ainda reconhecem que a criatividade e a originalidade advindas dos 

pesquisadores se mostram tão importantes (ou mais) que software e programas que facilitam a 

criação de ambientes estratégicos. 

 

Integração entre desenhos de pesquisa 
 
 

Este segmento do trabalho situa-se no debate metodológico que permeou obras de 

grande envergadura, que fomentaram questões relativas aos limites e possibilidades das duas 

tradições dominantes - pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa - no tocante aos desenhos de 

pesquisa. Pretendemos tratar aqui dos benefícios advindos da integração entra as metodologias 

qualitativa e quantitativa no âmbito das pesquisas experimentais, de como essa discussão ganhou força 

e anuência, e o modo como se estendeu à lógica experimental . 

 
A partir de uma perspectiva contemporânea, converge-se para o argumento fortemente 

defendido por King, Keohane, e Verba (1994) de que a preocupação central num estudo científico deve 

ser voltada para o modo como elaborar o problema de pesquisa, as questões referentes aos desenhos 

de pesquisa passam a ser o cerne do debate. Robert Putnam (1993) demonstrou a partir da sua célebre 

obra Making Democracy Work, que ambas as metodologias poderiam ser perfeitamente 
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integradas para que se produzissem questões de pesquisas mais fecundas. Desse modo, conclui-se 

que não existe a noção de superioridade no que tange ao uso de um método em detrimento do outro, 

a diferença seria de caráter estilístico e no uso de técnicas distintas. A ênfase passa a ser voltada ao 

modo como agregar essas duas lógicas de análise, independente do problema de pesquisa a ser 

abordado (King, Keohane, e Verba, 1994). 

 
Em meados dos anos 80, estudiosos passaram a fazer amplo uso de ferramentas 

estatísticas avançadas para examinar base de dados a fim de estabelecer relações de causalidade. E 

nessa busca, os quantitativistas, que formulavam suas teorias e fundamentos a partir de dados 

observacionais, promoveram substanciais contribuições no estudo das ciências sociais. Por outro 

lado, problemas relativos à endogeneidade, viés de seleção, incovenientes os quais frequentemente 

essa metodologia pode apresentar, mitigavam a validade destes trabalhos. Neste contexto, alguns 

cientistas políticos começaram a buscar na metodologia experimental novos caminhos para se derivar 

inferências causais. Green e Gerber (1999) vão além ao sugerirem que independente do tamanho da 

amostra examinada, ainda restariam lacunas e incertezas que só poderiam ser revertidas mediante 

experimentos. 

 
Paluck (2010), em seus trabalhos recentes, admite que pesquisas de campo experimentais 

consiste num dos mais eficazes métodos no tratamento de relações de causalidade no “mundo real”, 

e este não é inerentemente quantitativo. A teórica defende os benefícios da integração das mensurações 

do tipo qualitativa e quantitativa dentro dos experimentos de campo, perpassando exemplos do seu 

trabalho experimental na África Central, e declara (PALUCK, 2010, p. 61, tradução nossa): 

“Defendo que mensuração do tipo qualitativa dentro do campo experimental conduz a uma melhor 

compreensão do efeito causal, sugere explicações causais plausíveis, e descobre novos processos que 

são invisíveis a uma certa distância”. 

 

 
Em suma, experimentos quando integrados com outros métodos, seja qualitativo seja 

quantitativo, é capaz de produzir um conhecimento mais amplo, mais fecundo. Produzindo, 

portanto, avanços de caráter teórico e metodológico na ciência política. Estas considerações têm 

sido, progressivamente, mais discutidas e mais bem aceitas pela literatura pertinente na nossa 

disciplina. 

 

Legitimação como ciência 

 

A complexidade dos eventos sociais carregados de viés cultural, de agência, de 

contexto, elementos que tornam de difícil compreensão estes fenômenos, reflete, por um lado, numa 
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visão que rejeita a noção de uma ciência política progressista, seguindo a perspectiva contrária, de 

uma “anti-ciência”, “anti-método”. Por outro lado, há uma outra tradição que alega: “métodos 

científicos podem ser tão valiosos para eventos intrinsecamente complexos como para os mais 

simples. Complexidade é susceptível de fazer nossas inferências menos certas, mas não deve fazê-

las menos científicas” (King, Keohane, e Verba, 1994, p. 10, tradução nossa). 

 

Existe um debate extenso nas ciências sociais ao qual uma gama de autores defende que a 

ciência política devia aproximar-se de métodos adotados pelas ciências naturais, enquanto outra 

corrente de pensadores que ressalta sua vertente ontológica, alegam que a introdução ao método 

científico é uma “ilusão nociva”, e que as verdades básicas sobre política seriam descobertas através 

do diálogo com os clássicos e os textos antigos (Almond, 1996). Em décadas mais recentes, a 

produção voltada para o estudo de fenômenos políticos tem buscado abandonar essa tradição 

ontológica, encarando os eventos políticos como sendo passíveis de objetificação, como nas ciências 

da natureza. Esta tendência pode ser entendida em parte como mais um paradigma da disciplina, a 

partir de uma lógica neopositivista, busca-se legitimar a ciência política no campo das ciências. 

 
No entanto, esta visão apresenta limitações. Dentro da própria literatura que trata do 

experimentalismo existem fortes críticas à metodologia, e ao tratamento relativo aos fenômenos 

sociais. Para os cientistas políticos, questões concernentes à validade externa dos experimentos têm 

incitado as maiores controvérsias. Primeiramente, estudos realizados em laboratórios lidam com 

dificuldades para operar com atores políticos reais em um cenário forjado artificialmente, e alcançar 

resultados satisfatórios. Em outras palavras, existem barreiras práticas que inviabilizam a 

manipulação adequada das variáveis chave de interesse. Por outro lado, vale ressaltar que a 

validade externa pode ser bem estabelecida através de replicações, “o mesmo modelo deve ser 

conduzido em múltiplas populações, utilizando múltiplos métodos, para que se determine a validade 

externa de qualquer paradigma experimental” (GREEN, GERBER, 1999, p.102, tradução nossa). 

 
No paradigma atual da disciplina, existe uma crença progressiva de que o método 

experimental pode lançar luz a diferentes desenhos de pesquisa, a fim de estabelecer desdobramentos 

teóricos mais consistentes. 

 
Novas questões de pesquisa 

 

Na busca por questões mais profundas, e seguindo o pressuposto de que dados observacionais 

não seriam mais adequados para responder a algumas questões de pesquisa, mais especificamente, 

importantes questões que sugerem causalidade entre as variáveis em análise, muitos estudiosos 

buscaram trabalhar com desenhos de pesquisa experimental. Estas restrições, portanto, parecem ser um 
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dos fatores que explica o contingente crescente de adeptos à metodologia. 

 
Gerring (2004) e Smith (2002) assumem que se fosse possível aplicar experimentos numa 

vasta quantidade de pesquisas e temáticas em ciência política, efetivamente o método experimental 

seria o melhor para a finalidade de se derivar inferências causais. Todavia, em algumas 

eventualidades experimentos simplesmente não são possíveis. Disso conclui-se que intervenção e 

controle dos mecanismos que regem a pesquisa são ideais para estabelecer causalidade dentro 

daqueles temas que assim os permitem. 

 
Por exemplo, McDermott (2002) atenta que essa metodologia não parece cabível ao estudo 

de muitos fenômenos de interesse dos cientistas sociais. Não parece ser muito simples simular uma 

eleição com a preocupação de estar o mais próximo da realidade social. Ou, mais drasticamente, 

uma guerra, uma recessão econômica, e assim por diante. 

 
Druckman et al. (2006) baseados nas terminologias adotadas por Roth (1995), determinam 

as diferentes formas que a metodologia experimental tem tomado nos estudos da ciência 

política. A primeira denominada de “à procura de fatos” (“searching for facts”) tem por objetivo 

“isolar a causa de uma regularidade observada, variando detalhes em relação à forma como foram 

realizados os experimentos. Tais experiências fazem parte do diálogo que os experimentalistas 

mantêm um com o outro”. (DRUCKMAN et al., 2006, p. 629, tradução nossa). A segunda “falando 

com teóricos” (“speaking to theorists”) intenciona testar hipóteses de modelos bem articulados na 

teoria “tais experiências são destinados a servir de base para o teórico da literatura - isto é, elas fazem 

parte de um diálogo entre pesquisadores e teóricos" (DRUCKMAN et al., 2006, p. 629, tradução 

nossa). A terceira é chamada “sussurrando nos ouvidos dos príncipes” (“whispering in the ears of 

princes”) a qual facilita o diálogo entre experimentalistas e os tomadores de decisões políticas, “o 

ambiente experimental é projetado para assemelhar-se o mais próximo, em certos aspectos, a 

ambientes naturais que é o foco do interesse para os fins políticos” ((DRUCKMAN et al., 2006, p. 629, 

tradução nossa). 

 
Desse modo, e tendo em vista esses propósitos, os experimentos produzidos na ciência 

política passaram  a  atender  áreas  específicas,  a  partir  de  interesses  específicos.  Como  

categorizado  por McDermott, (2002) as investigações, normalmente, estão mais focadas em 

questões relacionadas à votação e eleições, esferas decisórias, e problemas de coordenação e 

cooperação. 

 
Quando se utiliza dados observacionais, há diversos aspectos que não podem simplesmente 

se manter constantes, em outras palavras, não há como manipular determinadas variáveis de interesse. 
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Ao fazer uso de experimento, há possibilidade de assegurar que algumas variáveis, antes 

impossíveis de controlar, possam ser passíveis de manipulação; além disso, dados que não eram 

claramente observáveis, passam a ser mais bem compreendidos. 

 
Conclusão 

 
 

O benefício está na capacidade que o pesquisador adquire, ao optar por desenhos de pesquisas 

experimentais, de isolar e testar os efeitos de componentes específicos. O desenvolvimento 

tecnológico, avanços nas pesquisas de survey e softwares; a preocupação crescente na disciplina no 

que tange à integração entre desenhos de pesquisa, a contribuição positiva que acarreta para a 

pesquisa científica; o tratamento de novas questões de pesquisa; além da intensão de consolidar a 

disciplina entre as demais ciências, todos esses argumentos foram apontados como justificativas 

plausíveis para o crescimento do interesse e aprovação da metodologia perante à comunidade 

epistêmica. 
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Arranjos Institucionais dos Tribunais de Contas da União e de Portugal 
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Resumo: O presente trabalho proporcionará duas contribuições fundamentais: conhecimento 

empírico sobre os arranjos institucionais dos Tribunais de Contas da União e de Portugal; e o fato 

de se constituir em estudo comparativo, área pouco explorada academicamente. Em outras palavras, 

propõe-se efetuar uma pesquisa descritivo-comparativa entre os arranjos institucionais destes órgãos de 

controle externo. Num primeiro momento, a pesquisa se destina a conhecer e descrever os 

arranjos institucionais das instituições de controle a partir de questões básicas relativas à 

estruturação e ao funcionamento de cada um dos países estudados. A par destas informações, 

adentra-se, na sequencia, à fase analítica do trabalho, em que os dados obtidos são comparados. Por 

fim, as conclusões apontam as condições favoráveis para o exercício da accountability, bem como 

reforçam a necessidade de novos estudos para aprofundamento das discussões sobre o tema proposto. 

 
 
Palavras-chave: Instituições Públicas. Arranjos Institucionais. Controle Horizontal. Tribunais de 

Contas. 

 
 
Abstract: This work will provide two fundamental contributions: empirical knowledge about the 

institutional arrangements of the Courts of Audit and Portugal, and the fact constitute comparative 

study, little explored area academically. In other words, it is proposed to make a descriptive- 

comparative institutional arrangements of these external control bodies. Initially, the research is 

designed to discover and describe the institutional arrangements of the institutions of control from 

the basic issues relating to the structuring and operation of each of the countries studied. Alongside 

this information, enters up, in sequence, the analytical phase of the work, in which the data obtained 

are compared. Finally, the findings indicate favorable conditions for the exercise of accountability, 

and reinforce the need for further studies to further the discussion on the proposed topic. 

 
Keywords: Public Institutions. Institutional Arrangements. Horizontal Control. Courts of Auditors. 
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1. Introdução 
 

 
 

O controle externo tem sido visto como peça central da qualidade institucional de um país. 

Atuando sobre os próprios órgãos estatais, o controle desempenha importante papel nas relações 

entre Estado e sociedade, contribuindo para a garantia do regime democrático (ROCHA, 2002). 

Diante disso, os regimes democráticos apresentam diversos mecanismos de autocontrole do 

sistema político (SPECK, 2000; BUGARIN, 2003). Dentro deste contexto, O’Donnell destacará a 

accountability horizontal exercida por dois tipos de agências. O primeiro é integrado pelos Poderes 

clássicos – Executivo, Legislativo e Judiciário – representando o mecanismo de freios e contrapesos 

(checks and balances), ao passo que o segundo tipo é composto por agências designadas para este 

fim, a exemplo das ouvidorias e de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), tais como: as 

controladorias, auditorias, tribunais de contas, e similares. 

A fim de delinear a pesquisa, enfocar-se-á o estudo às entidades de fiscalização, as quais, 

nos dizeres de Gomes (2002), têm-se destacado em vários países como órgãos fundamentais para a 

consolidação de Estados democráticos e para o aumento da transparência, accountability e melhoria da 

gestão pública. Mais precisamente, concentrar-se-ão esforços em investigar os arranjos 

institucionais destes órgãos de controle externo. Tendo em vista que o potencial de 

responsabilização varia amplamente em função dos arranjos institucionais – ou, mais 

acertadamente, do desenho constitucional de um país (MELO, 2007). 

No mesmo sentido, Marcelino, Wassally e Silva (2009), denotam que, dentro da composição 

político administrativa dos Estados, são criados vários arranjos institucionais para atuar no controle 

financeiro e patrimonial dos recursos públicos. De sorte que Melo (2008) identifica três modelos de 

atuação de instituições superiores de controle no plano internacional que correspondem a três tipos 

distintos de desenho institucional, quais sejam: AUDITOR GERAL; TRIBUNAL DE CONTAS; e 

AUDIT BOARD (CONSELHO DE CONTAS). 

Dentre os três modelos citados acima, o primeiro, e mais antigo, é o de Tribunal de Contas, 

razão pela qual elegeu-se este modelo como objeto de estudo. Nesta perspectiva, selecionou-se, 

ocasionalmente, o Tribunal de Contas de Portugal (TCP) pós-revolução de 1.974 e o Tribunal de 

Contas da União (TCU) pós-constituição de 1.988 como referenciais empíricos para pesquisa. 

A pergunta que norteia este trabalho pode ser assim sintetizada: Quais são os arranjos 

institucionais dos Tribunais de Contas da União e de Portugal? O objetivo principal é avaliar quais as 

semelhanças e diferenças presentes em cada instituição. 

Para tratar dessas questões, este artigo está dividido em quatro partes. A próxima seção 

revisa brevemente parte da literatura sobre o neo-institucionalismo e as instituições de controle. O
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objetivo é fornecer ao leitor um ponto de partida para aprofundar seus conhecimentos sobre o 

assunto. A segunda se propõe a conhecer e descrever os arranjos institucionais dos Tribunais de 

Contas da União e de Portugal, a partir de questões básicas relativas à estruturação e ao 

funcionamento destes órgãos de controle. A terceira seção oferece uma análise comparativa dos 

dados apresentados, destacando-se as semelhanças e diferenças encontradas entre os arranjos de 

cada instituição pesquisada. Por fim, a quarta parte apresenta as considerações finais do artigo. 

 
 

2. Breve Revisão da Literatura 
 

 
 

Uma das teorias  que vêm sendo amplamente  utilizada no entendimento dos  processos 

sociais é a chamada “Teoria Institucional”, também denominada “neo-institucionalista”. Essa 

abordagem vem sendo empregada há algum tempo na Sociologia, Ciência Política e Economia 

(FRANÇA, 2009). Para ser mais preciso, o paradigma neo-institucional, atualmente, é hegemônico 

na Ciência Política. E esta não é apenas uma impressão gerada pelas recorrentes declarações de 

adesão aos seus postulados básicos, que podem ser encontradas ou na introdução ou nas seções 

teóricas de livros e artigos científicos (PERES, 2008). Sua hegemonia pode ser objetiva e 

estatisticamente constatada pelo exame dos temas abordados, da metodologia empregada e das 

premissas adotadas por diversos investigadores nos artigos publicados nos principais periódicos 

internacionais (RIBAS, 1996). 

Nesse sentido, é possível concluir, de acordo com a perspectiva de Kuhn (1962), que a 

maioria das pesquisas empreendidas pelos cientistas políticos no contexto atual é uma atividade de 

“ciência normal” no âmbito do paradigma neo-institucionalista; atividade esta voltada à resolução 

de “quebra-cabeças” empíricos e metodológicos. Com efeito, é em torno desse paradigma que se 

movimenta e se organiza a comunidade desse campo científico, fazendo avançar o conhecimento 

acerca dos fenômenos políticos no interior de seu próprio sistema cosmológico. 

Dentro deste contexto, o institucionalismo vem a se distinguir de outros paradigmas 

intelectuais, especialmente as ortodoxias do individualismo metodológico, ao apontar para a 

necessidade de se levar em conta, a fim de se compreender a ação dos indivíduos e suas 

manifestações coletivas, as mediações entre as estruturas sociais e os comportamentos individuais. 

Essas mediações são precisamente as instituições (THÉRET, 2003). Razão pela qual esta pesquisa 

vai buscar nas instituições as bases para o seu desenvolvimento. Mais precisamente, busca adotar a 

visão do institucionalismo histórico para delineá-la. 

Com efeito, seus teóricos abstraem do enfoque dos grupos a ideia de que o conflito entre 

grupos rivais pela apropriação de recursos escassos é central à vida política, mas buscam melhores 

explicações,  que  permitam  dar  conta  das  situações  políticas  nacionais  e,  em  particular,  da 
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distribuição desigual do poder e dos recursos. Eles encontraram essa explicação no modo como a 

organização institucional da comunidade política e das estruturas econômicas entram em conflito, 

de tal modo que determinados interesses são privilegiados em detrimento de outros. Nisso eles se 

inspiraram numa tradição mais antiga da ciência política, que atribui importância às instituições 

políticas oficiais ao mesmo tempo que desenvolve uma concepção mais ampla das instituições que 

têm importância e do modo como essa importância se manifesta (HALL e TAYLOR, 2003). 

Segundo Peter A. Hall e Rosemary C. R. Taylor (2003), os teóricos do institucionalismo 

histórico definem instituição, de modo global, como os procedimentos, protocolos, normas e 

convenções oficiais e oficiosas inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da 

economia política. Isso se estende das regras de uma ordem constitucional ou dos procedimentos 

habituais de funcionamento de uma organização até as convenções que governam o comportamento 

dos sindicatos ou as relações entre bancos e empresas. 

Não obstante, afirmam ainda que esses teóricos tendem a conceituar a relação entre as 

instituições e o comportamento individual em termos muito gerais. Além disso, eles enfatizam as 

assimetrias de poder associadas ao funcionamento e ao desenvolvimento das instituições. Em 

seguida, tendem a formar uma concepção do desenvolvimento institucional que privilegia as 

trajetórias, as situações críticas e as consequências imprevistas. E, ainda, buscam combinar 

explicações da contribuição das instituições à determinação de situações políticas com uma 

avaliação da contribuição de outros tipos de fatores, como as ideias, a esses mesmos processos. 

Dentro deste contexto, situa-se o tema do controle da Administração Pública, o qual tem 

sido abordado pelo neo-institucionalismo no âmbito do tema da accountability2 democrática. Autores 

dedicados ao estudo das instituições democráticas têm direcionado seus esforços para as condições 

institucionais de accountability. Os pressupostos dessa literatura são, basicamente, dois: as 

instituições constituem o principal fator determinante da criação e manutenção de regimes 

democráticos, e as  eleições,  como  principais instrumentos  da accountability vertical,  não  são 

mecanismos suficientes para garantir a accountability em sentido amplo (ou seja, a conjunção de 

accountability vertical e horizontal). 

Diante das limitações evidenciadas – adstritas às eleições enquanto principal mecanismo de 

controle vertical –  ganha relevo  o  controle  horizontal exercido  mutuamente entre os  poderes 

institucionalizados. Para tanto, Anastásia e Melo (2002) afirmam que o desempenho adequado 

dos mecanismos de accountability horizontal incide positivamente sobre o exercício da 

                                                           
2
 O autor que primeiro chamou a atenção para essa distinção nos tipos de instituições garantidoras da accountability, e 

que cunhou os termos accountability vertical e horizontal, foi Guillermo O´Donnell (O´DONNELL, 1998). Para ele, 

accountability horizontal se constitui na existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de 

fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o 

impeachment contra ações ou omissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como 

delituosas. Ao passo que, de acordo com O´Donnell: Eleições, reivindicações sociais que possam ser normalmente 

proferidas, sem que se corra o risco de coerção, e cobertura regular pela mídia ao menos das mais visíveis dessas 

reivindicações e de atos supostamente ilícitos de autoridades públicas são dimensões do que chamo de “accountability 

vertical”. São ações realizadas individualmente ou por algum tipo de ação organizada e/ou coletiva, com referência 

àqueles que ocupam posições em instituições do Estado, eleitos ou não. 
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accountability vertical, no plano eleitoral, na medida em que diminui a assimetria informacional 

entre os autores. Assim, a questão dos limites aos poderes políticos e do controle mútuo dos 

diversos ramos do poder deve ser considerada numa redefinição de democracia em que o controle 

horizontal atue de maneira complementar ao controle vertical (LEMOS, 2005). 
A primeira razão para retomar esse debate advém da periodicidade das eleições: a 

substituição de elites não ocorre a qualquer tempo – a não ser por excessos criminosos, mas 

somente com intervalos relativamente longos, o que compromete parte do argumento do controle 

vertical. 

A segunda é que, mesmo com uma conexão satisfatória entre eleitores-eleitos durante os 

intervalos entre as eleições, permanecem os dilemas postos pelo tamanho e complexidade da 

máquina estatal. Um problema diz respeito ao comportamento da burocracia e formas de controlá- 

la: os cidadãos só podem fazê-lo indiretamente. Pois, conforme já foi dito, não existem mecanismos 

que permitam aos cidadãos controlar/sancionar diretamente as ações dos agentes públicos. Assim, 

instituições secundárias, ao realizarem o controle horizontal da Administração Pública, poderão 

evitar a expansão do domínio irrefreado nas modernas democracias e, portanto, o exercício tirânico 

do poder (LEMOS, 2005). 

Um terceiro motivo para o reforço dos sistemas de controle por instituições secundárias, 

reside no fato de que aqueles que trabalham no ou para o aparato estatal possuem melhores 

condições para conhecer seu funcionamento, falhas e vícios. Tais instituições são dotadas de 

expertise que contrasta com as condições de conhecimento de fora do aparato. Em geral, estão mais 

aptas a enfrentar a concentração de informações e as complexidades do Estado. 

Assim, pergunta-se: quais seriam estas  instituições secundárias, capazes de realizar  tal 

controle? De acordo com O’Donnell (1998) a accountability horizontal é exercida por dois tipos de 

agências: (1) os Poderes clássicos – Executivo, Legislativo e Judiciário – representando o 

mecanismo de freios e contrapesos (checks and balances); e (2) agências designadas para este fim, a 

exemplo das ouvidorias e das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), tais como: as 

controladorias, auditorias, tribunais de contas, e similares. 

Dentre estas instituições, os tribunais de contas se constituem em objeto de estudo deste 

trabalho. O referencial empírico será o Tribunal de Contas da União – TCU, pós-Constituição de 

1.988, bem como o Tribunal de Contas de Portugal – TCP, pós-Revolução de 1.974. Tratam-se de 

instituições técnicas, de natureza especializada, externas à administração e ao parlamento, 

encarregadas, sobretudo, de exercerem a fiscalização dos recursos públicos. Em regra, possuem 

funções judicante, sancionatória, consultiva, com procedimentos de fiscalização formais, podendo
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expedir determinações de caráter coercitivo. 

 

Compete aos tribunais de contas, no exercício do controle externo da Administração, 

verificar a regularidade e eficiência da gestão financeira do Estado, dando publicidade aos seus 

trabalhos e prestando informações para a sociedade. Vale destacar que dentro da composição 

político administrativa dos Estados, são criados vários arranjos institucionais para atuar no controle 

financeiro e patrimonial dos recursos públicos (MARCELINO, WASSALLY e SILVA, 2009). 

Assim, torna-se de grande relevância o desenvolvimento de pesquisas que busquem 

investigar estes arranjos, notadamente para que, num olhar comparativo, se desvele como elas se 

organizam para exercer suas funções. Até porque a comparação, enquanto momento da atividade 

cognitiva, pode ser considerada como inerente ao processo de construção do conhecimento nas 

ciências sociais. É lançando mão de um tipo de raciocínio comparativo em que se pode descobrir 

regularidades, perceber deslocamentos e transformações, construir modelos e tipologias, 

identificando continuidades e descontinuidades, semelhanças e diferenças, e explicitando as 

determinações mais gerais que regem os fenômenos sociais. 

Para alguns autores, a impossibilidade de aplicar o método experimental às ciências sociais, 

reproduzindo, em nível de laboratório, os fenômenos estudados, faz com que a comparação se torne 

um requisito fundamental em termos de objetividade científica. É ela que nos permite romper com a 

singularidade dos eventos, formulando leis capazes de explicar o social. Nesse sentido, a 

comparação aparece como sendo inerente a qualquer pesquisa no campo das ciências sociais, esteja 

ela direcionada para a compreensão de um evento singular ou voltada para o estudo de uma série de 

casos previamente escolhidos (SCHNEIDER e SCHMITT, 1998). 

 
 

3. O Estudo dos Tribunais de Contas 
 

 
 

Conforme demonstrado, as instituições afetam o comportamento dos indivíduos. Para tanto, 

de acordo com Fernando Limongi (1994) o que esta literatura sugere é que as regras, leis, 

procedimentos, normas, arranjos institucionais e organizacionais implicam a existência de 

constrangimentos e limites ao comportamento. Em última análise, estes constrangimentos e limites 

acabam por explicar os próprios resultados do comportamento. 

Ao passo que Dimaggio e Powell (1991) destacam tal aspecto ao afirmar que o neo- 

institucionalismo apareceu como o esforço atual para coadunar os focos de pesquisa dessas tradições 

com os desenvolvimentos contemporâneos nos métodos e nas teorias. Não significa um mero 

retorno às raízes clássicas, mas um esforço para encontrar novas respostas para antigas 

questões sobre como as escolhas sociais são moldadas, mediadas e canalizadas por arranjos 

institucionais. 
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Com efeito, a estruturação do comportamento pelas instituições se daria pelos mais diversos 

mecanismos, tanto formais como informais. Sobre este ponto, Parsons (1937) afirma que as 

instituições estabelecem as regras do jogo das lutas políticas – influenciando na formação de 

identidades de grupo, de preferências políticas e de escolhas de coalização, bem como promovendo o 

aumento de poder de alguns grupos, em detrimento de outros. As instituições também afetam a 

atuação do governo – na medida em que interferem nos recursos administrativos e financeiros que 

viabilizam as intervenções políticas. 

Claro está que a literatura especializada de Ciência Política vem aumentando continuamente 

sua atenção em torno dos efeitos que o arranjo institucional exerce, direta e/ou indiretamente, sobre a 

qualidade das instituições políticas democráticas. Dentre estes, destaca-se a capacidade de 

responsabilização (accountability) de  governantes pelos eleitores ou,  de forma  mais ampla,  o 

potencial de responsabilização existente em distintos arranjos institucionais. 

Nesse contexto, existe grande discussão de qual seria o arranjo institucional capaz de exercer 

um controle da Administração Pública mais efetivo. Essa discussão tem se travado principalmente 

no campo conceitual, em que os adeptos de uma corrente apontam vantagens do modelo que 

consideram mais adequado em detrimento às desvantagens de outros. 

Entretanto, segundo Campelo (2005), há um equívoco nesse enfoque. Para ele 
 

 
A adoção de um modelo de controle não é uma questão meramente conceitual ou 

técnica. Na realidade, é uma questão sociológica e política. 

Um sistema de controle é fruto de uma determinada evolução histórica, política, e 

social, e reflete as peculiaridades do ordenamento jurídico e institucional. O simples 

transplante de um modelo que funciona em uma sociedade não garante seu sucesso em 

outra.(…) 

 

Tais distinções sugerem que a discussão não deve se dar sobre vantagens e desvantagens 

de cada modelo, mas sim sobre quais são as características fundamentais que o 

sistema de controle deve ter para ser efetivo em uma determinada conjuntura social, 

jurídica e política. 

 

Nesse sentido, o quadro abaixo se proporá a conhecer e descrever os arranjos institucionais 

dos Tribunais de Contas da União e de Portugal, a partir de questões básicas relativas à estruturação e 

ao funcionamento destes órgãos de controle, de sorte que serão abordados os seguintes quesitos: 

a) Histórico; b) Forma de Constituição; c) Vinculação Institucional; d) Visão, Missão e Valores; e) 

Competências; f) Procedimentos Operacionais Básicos de Fiscalização; g) Foco de Controle; h) 

Sujeitos Passivos do Controle; i) Natureza Jurídica da Instituição; j) Natureza Jurídica das Decisões; 

k) Composição; l) Quadro Técnico; m) Instrumentos de Autonomia Técnica quantos aos Trabalhos 

de Fiscalização; n) Instrumentos de Garantia de Independência Funcional; o) Recursos Materiais e 
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Financeiros; p) Canais de Comunicação com a Sociedade; q) Controle Exercido sobre a Instituição, 

conforme a seguir: 

 

 

QUESITOS 

ABORDADOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO 

TRIBUNAL DE CONTAS 

DE PORTUGAL 

HISTÓRICO A história do controle no Brasil remonta ao 

período colonial. Em 1680, foram criadas as 

Juntas das Fazendas das Capitanias e a Junta 

da Fazenda do Rio de Janeiro, 

jurisdicionadas a Portugal. Em 1808, na 

administração de D. João VI, foi instalado o 

Erário Régio e criado o Conselho da 

Fazenda, que tinha como atribuição 

acompanhar a execução da despesa pública. 

Com a proclamação da independência do 

Brasil, em 1822, o Erário Régio foi 

transformado no Tesouro pela Constituição 

monárquica de 1824, prevendo-se, então, os 

primeiros orçamentos e balanços gerais. Em 

7 de novembro de 1890, por iniciativa do 

então Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, o 

Decreto nº 966-A criou o Tribunal de Contas 

da União, norteado pelos princípios da 

autonomia, fiscalização, julgamento, 

vigilância e energia. A Constituição de 1891, 

a primeira republicana, ainda por influência 

de Rui Barbosa, institucionalizou 

definitivamente o Tribunal de Contas da 

União, inscrevendo-o no seu art. 89 e 

conferiu-lhe competências para liquidar as 

contas da receita e da despesa e verificar a 

sua legalidade antes de serem prestadas ao  

Congresso Nacional. A instalação do 

Tribunal, entretanto, só ocorreu em 17 de 

janeiro de 1893, graças ao empenho do 

Ministro da Fazenda do governo de Floriano 

Peixoto, Serzedello Corrêa. As Constituições 

de 1934, 1937, 1946 e 1967, 

ampliaram e aperfeiçoaram as competências 

do TCU. Finalmente, com a Constituição de 

1988, o Tribunal de Contas da União teve a 

sua jurisdição e competência 

substancialmente ampliadas. Recebeu 

poderes para, no auxílio ao Congresso 

Nacional, exercer a fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da 

administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, à legitimidade e à economicidade 

e a fiscalização da aplicação das subvenções 

e da renúncia de receitas. Qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valorespúblicos 

ou pelos quais a União responda, ou que, em 

nome desta, assuma obrigações de natureza 

Nos princípios do século XIII, 

através da análise dos 4 livros de 

Recabedo Regni, verifica-se a 

existência de uma contabilidade 

muito rudimentar e de manifestações 

de uma certa preocupação com a 

fiscalização. Na segunda metade 

deste mesmo século, dá-se a 

sedentarização dos órgãos da 

administração pública, da justiça e 

da contabilidade, desenhando-se, 

com D. Dinis, o embrião de uma 

repartição contabilística: a Casa dos 

Contos. A partir do reinado de D. 

João I consolidou-se a autonomia 

dos Contos, datando o seu mais 

antigo Regimento de 5 de Julho de 

1389. O poder central visava, com 

este primeiro regimento e os que se 

lhe seguiram, dominar e disciplinar 

a burocracia que aumentava em 

número e em abusos. O incêndio 

que se seguiu ao terramoto de 1755 

destruiu o edifício da Casa dos 

Contos, seguindo-se a 

desorganização e anarquia dos 

serviços, que acabou por provocar a 

sua extinção. Assim, a Casa dos 

Contos foi substituída pelo Erário 

Régio, criado pela Carta de Lei de 

22 de Dezembro de 1761. O Erário 

Régio passou por várias 

vicissitudes: a ocupação francesa, a 

revolução liberal de 1820, a 

independência do Brasil em 1822, a 

Guerra Civil entre liberais e 

absolutistas que se traduziram em 

reformulações orgânicas e 

reestruturações de funções. Entrou 

assim num processo de decadência, 

que levou à sua extinção, em 16 de 

Maio de 1832, mantendo-se, no 

entanto, em funcionamento, até a 

entrada das tropas liberais na capital, 

no Verão de 1833. Com o advento 

da Monarquia Constitucional, deu-

se um período de instabilidade 

política, que levou à sucessiva 

alteração da designação e conteúdo 

do órgão responsável pelo controle 

das finanças públicas. Na sequência 
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pecuniária tem o dever de prestar contas ao 

TCU  
 

 

da Revolução de 28 de Maio de 

1926, Antônio de Oliveira Salazar, 

Ministro das Finanças, inicia, a 

partir de 1928, reformas no sentido 

da reorganização financeira do 

Estado, de que se salientam, a 

regulamentação geral da 

Contabilidade Pública (Decreto nº 

18.381, de 24 de Maio de 1930) a 

criação do Tribunal de Contas  

(Decreto nº 18.962, de 25 de 

Outubro de 1930) e sua 

reorganização (Decreto com força 

de lei nº 22.257, de 25 de Fevereiro 

de 1933). É com esta designação – 

Tribunal de Contas – que a 

instituição, embora com 

significativas alterações no seu 

percurso histórico, se mantém até 

hoje. A instituição de um regime 

democrático, iniciada com a 

revolução de 1974 e configurada na 

constituição de 2 de Abril de 1976, 

veio conferir ao Tribunal de Contas 

uma nova dimensão, salientando o 

seu importante papel no Estado de 

Direito Democrático. A sua 

consagração constitucional, a par da 

sua concreta integração no âmbito 

dos tribunais, bem como a clara 

delimitação das suas competências, 

e, muito em particular, a forma 

especial de nomeação do seu 

Presidente (da competência do 

Presidente da República, sob 

proposta do Governo) conferiram a 

esta instituição um papel ímpar no 

país e, por outro lado, aproximaram-

no decisivamente da expressão que 

as instituições congêneres europeias 

assumem nos respectivos países. 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE 

CONSTITUIÇÃO 

 

Pessoa Jurídica de Direito Público Interno; 

Criado pelo Decreto nº 966-A/1890; 

Possui previsão Constitucional (Art. 71 e 

seguintes, CRFB/1988); Funcionamento 

disciplinado por Lei (Lei nº 8.443/1992); 

Organização Interna regulada por 

Regimento Interno (Resolução TCU nº 

155/2002). 

Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno; 

Criado pelo Decreto nº 

18.962/1930; Possui previsão 

Constitucional (Art. 101º e 

seguintes, CRP/1976); 

Funcionamento disciplinado por Lei 

(Lei nº 98/1997); 

Organização Interna regulada por 

Regimento Interno (Regulamento 
Geral do Tribunal de Contas – 

RGTC/1999). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visão – Ser reconhecido como instituição de 

excelência no controle e no aperfeiçoamento 

da Administração Pública. 

Visão – Promover a verdade, a 

qualidade e a responsabilidade nas 

finanças públicas. 

Missão – Fiscalizar a legalidade e 

regularidade das receitas e das 

despesas públicas, julgar as contas 

que a Lei manda submeter-lhe, dar 
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VISÃO, MISSÃO E 

VALORES 

Missão – Controlar a Administração 

Pública para promover seu 
aperfeiçoamento em benefício da 

sociedade. 

Valores – ética, efetividade, independência, 

justiça e profissionalismo. 

Parecer sobre a Conta Geral do 

Estado e sobre as Contas das 

Regiões Autônomas, apreciar a 

gestão financeira pública, efetivar 

as responsabilidades financeiras e 

exercer as demais competências que 

lhe forem atribuídas pela Lei. 

Valores – Os valores que norteiam a 

instituição são essencialmente os 

seguintes: Independência; 

Integridade; 

Responsabilidade; 

Transparência; Objectividade; 

Imparcialidade. 

COMPETÊNCIAS As competências do TCU podem ser 

agrupadas em oito grandes categorias, que 

podem ser denominadas funções: 

fiscalizadora, judicante, sancionadora, 

consultiva, informativa, corretiva, normativa 

e de ouvidoria 

Para além de algumas competências 

de natureza meramente instrumental 

ou acessória (onde pontuam, a título 

exemplificativo, as 

competênciasconsultiva e 

regulamentar), o TCP dispõe de 

competências fundamentais que, 

tendo em conta o critério funcional, 

podem distinguir-se em: 

competências relativas à fiscalização 

prévia: visto; competências relativas 

à fiscalização concomitante: de 

auditoria a atos ou contratos e à 

atividade financeira antes de 

encerradas as gerências; 

competências relativas à fiscalização 

sucessiva: de verificação interna e 

externa de contas e de auditorias à 

gestão financeira; e competência 

relativa à efetivação da 

responsabilidade financeira: 

reintegratória e/ou sancionatória e de 

aplicação de multas. 
 

 
 
 
PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS 

BÁSICOS DE 

FISCALIZAÇÃO 

 
 
Para desempenhar suas atribuições, o 

Tribunal emprega quatro procedimentos 

básicos: tomadas e prestações de contas, 

tomadas de contas especiais, fiscalizações e 

monitoramentos. 

Para o exercício das suas funções, o 

Tribunal recorre a vários tipos de 

auditoria, destacando-se as 

seguintes: auditorias financeiras; 

auditorias operacionais ou de 

resultados; auditorias integradas; 

auditorias orientadas; auditorias de 

projetos ou programas; auditorias de 

sistemas; auditorias ambientais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOCO DE CONTROLE 

O foco da auditoria de conformidade se 

concentra em examinar a legalidade e a 

legitimidade dos atos de gestão  dos 

responsáveis sujeitos a sua jurisdição, quanto 

ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário 

e patrimonial. Ao passo que o foco da 

auditoria de natureza operacional se destina a 

avaliar o desempenho dos órgãos e entidades 

jurisdicionados, assim como dos sistemas, 

programas, projetos e atividades 

governamentais, quanto aos aspectos da 

economicidade, eficiência e eficácia dos atos 

praticados. 

 
 
 
O foco se concentra tanto na 

legalidade e a legitimidade dos atos 

de gestão dos responsáveis sujeitos 

a sua jurisdição, como também na 

apreciação do desempenho da 

gestão, segundo critérios de 

economicidade, eficiência e 

eficácia. Admitindo-se, para tanto, a 

realização de auditorias de qualquer 

tipo ou natureza para concretização 

destes fins. 
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SUJEITOS 

PASSIVOS 

DO 

CONTROLE 

Nos termos da Constituição Federal, encontra-

se sob jurisdição do Tribunal 

– e, portanto, figuram como sujeitos 

passivos do controle – qualquer pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie, aplique 

ou administre dinheiros, bens e valores 

públicos federais ou pelos quais a União 

responda. Igualmente se submete quem, em 

nome da União, assuma obrigações de 

natureza pecuniária. Para o Biênio 2011-

2012, estão sujeitas à prestação de contas ao 

Tribunal cerca de 6.200 unidades 

jurisdicionadas. 

A Lei definiu a competência 

material do Tribunal de Contas com 

base no conceito de dinheiros ou 

valores públicos, em termos tais que 

não permite excluir a sua utilização, 

seja a que título for e ainda que 

meramente ocasional, do seu campo 

de atuação. Com efeito, estão 

sujeitas à jurisdição e ao controle 

financeiro do Tribunal de Contas de 

Portugal as entidades de qualquer 

natureza que tenham participação de 

capitais públicos ou sejam 

beneficiárias, a qualquer título, de 

dinheiros ou outros valores 

públicos, na medida necessária à 

fiscalização da legalidade, 

regularidade e correção econômica 

e financeira da aplicação dos 

mesmos dinheiros e valores 

públicos. Estão sujeitas à prestação 

de contas aoTribunal cerca de 7.500 

entidades (Sede e Seções 

Regionais). 

 
INSTRUMENTOS DE 

AUTONOMIA 

TÉCNICA QUANTOS 

AOS TRABALHOS 

DE FISCALIZAÇÃO 

 
A autonomia técnica é resguardada por Lei 

(art. 86 da Lei 8.443/92) à burocracia 

técnica exercente das atividades de controle 

do TCU. 

A autonomia técnica quantos aos 

trabalhos de fiscalização realizados 

pelos Serviços de Apoio é 

resguardada por meio do Artigo 

27º, do Decreto- Lei nº 440, de 2 de 

Novembro de 1999. 

 
 
 
INSTRUMENTOS DE 

GARANTIA DE 

INDEPENDÊNCIA 

FUNCIONAL 

 
De acordo com o § 3º, Artigo 73, da 

CFRB/88, os ministros do TCU terão as 

mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos, vencimentos e vantagens dos 

Ministros do Superior Tribunal de Justiça. 

Os juízes do TCP têm honras, 

direitos, categoria, tratamento, 

remunerações e demais prerrogativas 

iguais aos dos juízes do Supremo 

Tribunal de Justiça, aplicando-se-

lhes, em tudo quanto não for 

incompatível com a natureza do 

Tribunal, o disposto no Estatuto dos 

Magistrados Judiciais. 

 
CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO 

COM A 

SOCIEDADE 

Diário Oficial; Internet; 

Publicações Institucionais; 

Ouvidoria. 

Jornal Oficial; 

Internet; 

Publicações Institucionais; 

Núcleo de Comunicação Social. 

 
 
 
 
 
VINCULAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 
 
O entendimento majoritário é no sentido de 

ser o TCU um órgão de extração 

constitucional, independente e autônomo, 

que auxilia o Congresso Nacional no 

exercício do controle externo. 

A Constituição da República 

Portuguesa de 1976 incluiu o 

Tribunal de Contas no elenco dos 

Tribunais (conforme dispõe o 

Artigo 209º, 1, “c”, CRP/76), 

qualificando-o como órgão de 

soberania – a par do Presidente da 

República, da Assembleia da 

República e do Governo. 
 
 
 
 
 
 

A maior parte da doutrina e a jurisprudência 

quase unânime dos tribunais superiores, 

inclusive do próprio Supremo Tribunal 

Federal, têm reconhecido o TCU como uma 

Corte administrativa, autônoma, com 

 

A Constituição da República 

Portuguesa (CRP) inclui o Tribunal 

de Contas no elenco dos Tribunais, 

que qualifica como órgãos de 

soberania – a par do Presidente da 
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NATUREZA JURÍDICA 

DA INSTITUIÇÃO 

competência para julgar contas dos 

administradores e responsáveis por bens e 

valores públicos, e dotada de jurisdição 

própria, peculiar e específica, distinta da 

jurisdição em sentido estrito. 

República, da Assembleia da 

República e do Governo. A sua 

finalidade constitucional consiste na 

fiscalização da legalidade das 

despesas públicas e de julgamento 

das contas que a lei mandar 

submeter-lhe. 

NATUREZA JURÍDICA 

DAS DECISÕES 

Para a maior parte dos estudiosos e dos 

juristas, as deliberações da Corte de Contas 

consistem em juízos acerca da exatidão de 

contas e de atos submetidos a seu exame. 

Elas fazem coisa julgada administrativa, o 

que impede sua revisão e torna seu 

cumprimento obrigatório nessa esfera, e não 

podem ser questionadas senão por mandado 

de segurança junto ao Supremo Tribunal 

Federal. Além disso, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e a doutrina 

majoritária, ao reconhecerem o TCU como 

juiz natural das matérias inseridas em sua 

competência, têm entendido que as 

deliberações da Corte de Contas 

restringemparcialmente a atuação do 

Judiciário, que somente pode examinar erros 

de procedimento, sem possibilidade de 

manifestação sobre eventual erro de 

julgamento. 

Definido como um verdadeiro 

Tribunal, lhe é outorgado o estatuto 

de órgão independente. Para este 

efeito, suas decisões, em matérias 

sujeitas à sua jurisdição, são 

obrigatórias para todas as entidades 

públicas e privadas, prevalecendo 

sobre as de quaisquer outras 

autoridades, sendo executórias nos 

termos da lei e sancionáveis os atos 

ou fatos que derem causa à sua 

inexecução. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPOSIÇÃO 

 
 
Atualmente, o TCU é composto por nove 

ministros. 

Seis deles são escolhidos pelo Congresso 

Nacional. Os demais são escolhidos pelo 

presidente da República, com aprovação do 

Senado Federal, sendo dois alternadamente 

indicados pelo Tribunal dentre auditores e 

membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal. 

Além disso, o Tribunal conta com a 

participação de quatro auditores, 

selecionados por meio de concurso público 

de provas e títulos. Quando necessário, eles 

substituem os ministros, por motivo de férias, 

licenças e outras ausências. 

O presidente e o vice-presidente do 

Tribunal são eleitos pelos seus pares 

para o mandato de um ano e podem 

ser reeleitos uma vez. 

Junto ao TCU atua o Ministério Público 

especializado, autônomo e independente, 

cuja função principal é promover a defesa 

da ordem jurídica. O Ministério Público é 

chefiado pelo procurador-geral e compõe-se 

de três subprocuradores-gerais e quatro 

procuradores, nomeados pelo presidente da 

República, entre concursados com título de 

bacharel em Direito. 

O procurador-geral junto ao Tribunal de 

Contas da União é escolhido entre os 

membros do Ministério Público junto ao 

O Tribunal, na sede, é composto 

pelo Presidente e por dezesseis 

juízes, e em cada seção regional, 

por um juiz. 

O seu Presidente é nomeado e 

exonerado pelo Presidente da 
República, mediante proposta do 

Governo, tomando posse e 

prestando compromisso de honra 

igualmente perante aquele órgão 

de soberania. 

O Vice-Presidente é eleito pelos seus 

pares em plenário geral por 

escrutínio 

secreto para mandatos de três anos 

(podendo ser reeleito) e toma posse e 

presta compromisso de honra 

perante o Presidente. 

Os seus juízes são recrutados 

mediante concurso curricular, 

realizado perante 

um júri constituído pelo Presidente 

do 

Tribunal (que preside ao júri), pelo 

Vice-Presidente, pelo juiz mais 

antigo e por dois professores 

universitários, um de Direito e 

outro de Economia, Finanças, 

Organização e Gestão ou 

Auditoria, estes últimos designados 

pelo Governo. Os juízes são 

também nomeados pelo Presidente, 

perante quem igualmente tomam 
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TCU. posse e prestam compromisso de 

honra.  Junto do Tribunal de 

Contas funciona o Ministério 

Público. Atua oficiosamente no 

âmbito dos poderes que a lei lhe 

confere, sendo 

representado pelo Procurador-Geral 

da República, na sede, que pode 

delegar as suas funções num ou 

mais procuradores-gerais adjuntos 

e, nas Seções Regionais, pelo 

magistrado para o efeito designado 

pelo Procurador-Geral. 

QUADRO TÉCNICO O quadro de pessoal da Secretaria do TCU 

dispõe de 2.695 cargos efetivos dos quais 

2.572 estavam ocupados até o final do 

período consultado. 

Ainda no que se refere ao seu corpo técnico, 

o recrutamento se dá 

basicamente pelo critério técnico- 

profissional, mediante seleção via concurso 

público, o que certamente contribui para a 

estabilização de uma burocracia técnica 

responsável pela instrução – preparação, 

análise dos fatos, das alegações do gestor, da 

documentação, elaboração de pareceres e 

propostas de medidas – dos processos a 

serem submetidos à apreciação dos ministros 

do TCU. 

No final do ano de 2011 exerciam 

funções no Tribunal o Presidente e 

17 Juízes Conselheiros e os seus 

Serviços de Apoio Técnico 

dispunham de 529 funcionários 

(445 na Sede e 42 em cada uma das 

Seções Regionais). 

Dos 17 Juízes Conselheiros, 15 

exerciam funções na Sede (3 

juízes 

afetos à 1.ª Seção, 9 à 2.ª Seção, e 3 à 

3.ª Seção), 1 na Seção Regional 

dos Açores e 1 na Seção 

Regional da Madeira. 

O recrutamento de pessoal para 

prestação dos serviços de apoio 

técnico e administrativo é realizado 

por meio de procedimento concursal, 

nos termos da Lei n.º 12-A, de 27 

deFevereiro de 2008. 

O Tribunal recorre, também, à 

contratação de peritos externos 

quando a especificidade das 

auditorias o exige. Em 2011, foram 

contratados especialistas para 

assessoria às auditorias realizadas à 

Parque Escolar, EPE e à 

Administração Central do Sistema de 

Saúde, IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Tribunal de Contas da União, para 
cumprir sua missão institucional, 
dispõe de uma Secretaria com quadro 
próprio de pessoal e que tem por 
finalidade a prestação de apoio 
técnico e administrativo ao exercício 
das atribuições constitucionais e legais 
cometidas ao TCU. Compõem a 
Secretaria do Tribunal as seguintes 

Como corolário da sua 

independência 
e autogoverno, o Tribunal de Contas 
de Portugal dispõe de Serviços de 
Apoio técnico e administrativo, 
constituídos pelo Gabinete do 
Presidente e pela Direção-Geral, 
incluindo os Serviços de Apoio das 
Seções Regionais. 
Nessa medida, tendo por missão 
assegurar o apoio técnico-operativo e 
instrumental ao Tribunal de Contas, a 
Direção-Geral está estruturada em 
duas grandes áreas: a de apoio 
técnico- 
operativo e a instrumental. A área de 
apoio técnico-operativo executa as 
suas funções de natureza operativa na 
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RECURSOS 

MATERIAIS E 

FINANCEIROS 

unidades básicas: Secretaria-Geral da 
Presidência (Segepres), Secretaria- 
Geral de Administração (Segedam) e 
Secretaria-Geral de Controle Externo 
(Segecex). 

Subordinadas à Segecex, estão as 
unidades técnicas incumbidas das 
atividades inerentes ao controle 
externo. Tais unidades possuem sede 
em Brasília e nos 26 Estados da 
Federação. 
O orçamento do TCU para o ano de 
2011 apresentou dotação de R$ 
1.354.248.218,00. A despesa liquidada 
até o final do ano foi de R$ 
1.346.531.785,39 (99,43%) da 
dotação orçamentária disponível para 
execução. 

dependência funcional direta dos 
juízes conselheiros. A área de apoio 
instrumental compreende os 
seguintes 
departamentos: o Departamento de 
Gestão Financeira e Patrimonial 
(DGFP); o Departamento de Gestão 
e 

Formação de Pessoal (DGP); o 

Departamento de Sistemas e 
Tecnologias de Informação (DSTI); o 
Departamento de Arquivo, 
Documentação e Informação 
(DADI); 
o Departamento das Relações 
Externas 
(DRE) e a Secretaria do Tribunal 
(ST). 
No que respeita às Seções Regionais 
dos Açores e da Madeira, a 
organização dos respectivos Serviços 
de Apoio foi definida pelo Despacho 
nº 56/2000-GP, de 7 de Junho. 
A despesa efetiva do Tribunal de 
Contas de Portugal, em 2011, foi de 
€ 
26.636.704,00, sendo € 
22.925.730,00 
da Sede, € 1.799.793,00 da Secção 
Regional dos Açores e € 
1.911.181,00 
da Secção Regional da Madeira. Vale 
destacar que o valor total desta 
despesa equivale à R$ 72.784.793,68 
(considerando-se uma taxa de 
câmbio, 
apurada em 26/01/2013, de R$ 
2,7325). 

CONTROLE 

EXERCIDO SOBRE A 

INSTITUIÇÃO 

Internamente, o TCU se submete ao controle 

exercido pela SECOI – Secretaria de 

Controle Interno e pela Corregedoria do 

Tribunal de Contas da União, cuja norma 

regente é a Resolução TCU nº 159/2003, a 

qual dispõe sobre as competências e aforma 

de atuação do Gabinete do Ministro-

Corregedor. 

De outra parte, o controle externo 

sobre o TCU é exercido pelo Congresso 

Nacional, nos termos do § 4º, Artigo 71, da 

CRFB/88. De acordo com o texto 

constitucional, o Tribunal de Contas da 

União deverá encaminhar “ao Congresso 

Nacional, trimestral e anualmente, relatório 

de suas atividades”. No mesmo sentido, em 

conformidade com o disposto no Artigo 56, 

caput e § 2º, da Lei Complementar nº 101, 

de 4 de Maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), cumpre ao TCU 

submeter à apreciação do Congresso 

Nacional sua Prestação de Contas Anual, na 

qual se demonstra a utilização dos recursos 

orçamentários e financeiros colocados à 

Internamente, o TCP se submete ao 

controle exercido por seu Gabinete 

de Auditoria Interna, que é o serviço 

de auditoria interna de apoio à 

gestão através do acompanhamento, 

com independência técnica, da 

organização e funcionamento da 

Direção-Geral. Ao passo que a 

fiscalização das contas do Tribunal 

de Contas (controle externo) está 

sujeita ao disposto na Lei nº 98/97 e 

assume as seguintes formas: 

a) Integração das respectivas contas 

relativas à execução do Orçamento 

do 

Estado na Conta Geral do Estado; b) 

Verificação externa anual das contas 

dos cofres, e eventual efetivação de 

responsabilidades financeiras, pelas 

subseções e seção competentes do 

Tribunal; c) Publicação de uma 

conta consolidada em anexo ao 

relatório das atividades 

desenvolvidas pelo Tribunal e pelos 
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disposição do TCU, bem como os 

resultados das ações empreendidas por este 

órgão de Controle Externo. 

seus serviços de apoio; d) 

Submissão da gestão do Tribunal à 

auditoria de empresa especializada, 

escolhida por concurso, cujo 

relatório será publicado 

conjuntamente com as contas a que 

se refere a alínea anterior. 

 

4. Encontrando Semelhanças e Diferenças 
 
 

Segundo Marc Bloch (apud SCHNEIDER e SCHMITT, 1998), aplicar o método 

comparativo no quadro das ciências humanas consiste (...) em buscar, para explicá-las, as 

semelhanças e as diferenças que apresentam duas séries de natureza análoga, tomadas de 

meios sociais distintos. Os meios sociais de que fala Bloch podem ser sociedades distantes no 

tempo e no espaço, ou sociedades sincrônicas, vizinhas no espaço, e que possuem um ou mais 

pontos de origem comum. Este tipo de abordagem permite conciliar, de um lado, o trabalho de 

elaboração teórica e, de outro, o interesse voltado à análise de processos sociais específicos. 

Bloch identifica dois momentos inerentes ao método comparativo: um momento analógico, 

relacionado à identificação das similitudes entre os fenômenos, e um momento contrastivo, no qual 

são trabalhadas as diferenças entre os casos estudados. Segundo Targa (apud SCHNEIDER e 

SCHMITT, 1998), para Bloch, a analogia teria precedência sobre a análise em termos contrastivos, 

não apenas enquanto passo metodológico, mas enquanto forma de compreensão do real. É 

identificando possíveis elementos históricos ou estruturais semelhantes, tomados enquanto lugar 

relevante das  comparações  pertinentes, das identidades  e diferenças  que permitirão traçar o 

quadro classificatório, que podemos dar verdadeiro peso explicativo às diferenças. 

Nesse sentido, serão apresentadas abaixo as semelhanças e diferenças encontradas em relação 

aos quesitos abordados na seção anterior. 

 

SEMELHANÇAS ENCONTRADAS 
 

 
 

Conforme exposto acima, é possível observar na história de ambas as instituições que a 

busca pelo controle dos gastos públicos é de longa data: no Brasil remonta ao período colonial, ao 

passo que em Portugal existem registros datados do Século XIII. Não obstante, nota-se que tanto no 

Brasil como em Portugal os Tribunais de Contas, durante sua evolução histórica, foram marcados 

por muitas transformações. Vindo o seu arranjo institucional a se consolidar após ambos os países 

obterem certa estabilidade política, por meio da adoção de um regime democrático, cujo marco 

regulatório no Brasil é representado pelo período pós-Constituição de 1988, enquanto que no caso 

de Portugal corresponde ao período pós-Revolução de 1974. 
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Pode-se verificar, também, que tanto o Tribunal de Contas da União como o Tribunal de 

Contas de Portugal possuem previsão constitucional. Além de criados por decreto, têm o seu 

funcionamento regulamentado por Lei e a organização interna de cada um é disciplinada por 

regimento interno. Fruto desta normatização legal são justamente as competências dos tribunais, as 

quais estão previstas tanto na Constituição, como também em normas infraconstitucionais. 

Vale dizer que todas essas competências estão intimamente ligadas ao controle da 

Administração Pública, que será exercido de forma preventiva, concomitante e/ou sucessiva. O que se 

reflete na missão, visão e valores definidos por esses tribunais. Para tanto, dentre os 

procedimentos operacionais básicos de fiscalização, a auditoria se consubstancia em um dos 

instrumentos mais utilizados. Na medida em que o foco do  controle destes se concentra em 

examinar os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos de 

gestão. Sendo que o sujeito passivo do controle exercido pelo TCU e pelo TCP corresponde a 

qualquer pessoa – física ou jurídica, pública ou privada, de qualquer natureza – que utilize, 

arrecade, guarde, gerencie, aplique ou administre dinheiros, bens e valores públicos federais ou 

pelos quais a União responda, bem como que tenham participação de capitais públicos ou sejam 

beneficiárias, a qualquer título, de dinheiros ou outros valores públicos. 

Como meio de garantir o exercício da atividade de controle, consoante definido acima, de 

maneira autônoma e independente, Brasil e Portugal fixaram em lei instrumentos que visem conferir 

autonomia técnica aos trabalhos de fiscalização desempenhados pela área técnica dos Tribunais de 

Contas, tais como: representar à chefia imediata contra os responsáveis pelos órgãos e entidades sob 

sua fiscalização, em casos de falhas e/ou irregularidades; proceder ao exame de quaisquer 

elementos em poder de entidades objeto da fiscalização do Tribunal, quando se mostrem 

indispensáveis à realização das respectivas tarefas; requisitar às autoridades policiais a colaboração 

que se mostre necessária ao exercício das suas funções, designadamente em casos de resistência a 

esse exercício, entre outros. 

Para assegurar independência funcional aos seus membros, tanto os Ministros do TCU como 

os Juízes do TCP possuem todas as garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos, vantagens, 

direitos e tratamento dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça (Brasil) e dos juízes do Supremo 

Tribunal de Justiça (Portugal). 

Por fim, é possível identificar, também, que ambos os tribunais de contas têm à disposição 

os mais variados meios de comunicação para interagir com a sociedade, dentre os quais citam-se: 

diário oficial, internet, publicações institucionais, ouvidoria, entre outros. 
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DIFERENÇAS ENCONTRADAS 

 

 
 

Muito embora as instituições pesquisadas possuam muitas semelhanças entre si – conforme 

demonstrado acima – é possível observar, também, algumas diferenças significativas presentes em 

cada uma delas. 

Como visto, a vinculação institucional do TCU ainda hoje é fruto de inúmeras discussões, 

sendo que o entendimento doutrinário majoritário é no sentido de que o órgão é independente e 

autônomo, mas que presta auxílio ao Legislativo no exercício do controle externo. Já o Tribunal de 

Contas de Portugal tem a sua vinculação institucional bem definida, na medida em que a 

Constituição da República portuguesa de 1976 integra o tribunal de contas aos demais órgãos do 

Poder Judiciário. 

Outro ponto de distinção entre os tribunais se refere a natureza jurídica de cada um, bem 

como de suas decisões. Enquanto o TCU é visto como uma corte administrativa – embora haja 

divergências quanto a esta questão, o TCP, no entanto, se constitui, por definição, em um verdadeiro 

tribunal. No mesmo sentido, as decisões prolatadas pelo TCU apenas fazem coisa julgada 

administrativa e, portanto, podem ser revistas judicialmente. Ao passo que as decisões do TCP 

fazem coisa julgada material, sendo executórias nos termos da lei e sancionáveis os atos ou fatos 

que derem causa à sua inexecução, ou seja, possuem força vinculante. 

A composição das cortes e a escolha de seus membros também é diferente. O TCU é 

composto por nove ministros, seis deles são escolhidos pelo Congresso Nacional. Os demais são 

escolhidos pelo presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois 

alternadamente indicados pelo Tribunal dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal. O presidente e o vice-presidente do Tribunal são eleitos pelos seus pares para o mandato de 

um ano e podem ser reeleitos uma vez. Por sua vez, o TCP é composto, em sua sede, pelo 

presidente e por dezesseis juízes, e em cada seção, por um juiz. O seu presidente é nomeado e 

exonerado pelo Presidente da República. O vice-presidente é eleito pelos seus pares em plenário 

geral por escrutínio secreto para mandatos de três anos (podendo ser reeleito). Os seus juízes são 

recrutados mediante concurso curricular, realizado perante um júri constituído pelo presidente do 

tribunal (que preside ao júri), pelo vice-presidente, pelo juiz mais antigo e por dois professores 

universitários, um de Direito e outro de Economia, Finanças, Organização e Gestão ou Auditoria, 

estes últimos designados pelo Governo. 

Quanto ao quadro técnico e aos recursos materiais e financeiros observa-se, igualmente, 

algumas divergências. Durante o exercício de 2011, o TCU dispunha de 2.572 funcionários efetivos e 

o TCP, no mesmo período, contava com apenas 529 funcionários (sendo 445 na sua sede e mais 42 

em cada uma de suas seções regionais). É possível notar que o quadro de pessoal do TCU é 
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quase cinco vezes maior que o quadro de pessoal de que dispõe o TCP. Todavia, este último possui a 

prerrogativa de poder recorrer, sempre que necessário, à contratação de peritos externos quando a 

especificidade das auditorias assim o exigir. De sorte que no ano de 2011 foram contratados 

especialistas para assessoria às auditorias realizadas à Parque Escolar, EPE e à Administração 

Central do Sistema de Saúde, IP. No que pertine à estrutura organizacional de apoio a atividades de 

controle, o TCU dispõe de uma Secretaria que se subdivide três unidades básicas, quais sejam: a 

Secretaria-Geral  da  Presidência,  a  Secretaria-Geral  de Administração  e  a  Secretaria-Geral  de 

Controle Externo. O TCP, por outro lado, possui uma Direção-Geral, a qual se divide em outras 

duas grandes áreas: a de apoio técnico-operativo e a instrumental. Acerca da questão orçamentária, 

em 2011 a despesa liquidada do TCU foi de R$ 1.346.531.785,39. Por outro lado, a despesa efetiva 

do Tribunal de Contas de Portugal, no mesmo ano, foi de € 26.636.704,00, cujo o valor, em reais, 

equivale à R$ 72.784.793,68 (considerando-se uma taxa de câmbio, apurada em 26/01/2013, de R$ 

2,7325). 

Por fim, destaca-se, ainda, disparidades verificadas sobre o controle exercido sobre os 

próprios tribunais. Uma vez que internamente o TCU se submete ao controle exercido pela SECOI 

– Secretaria de Controle Interno e pela Corregedoria do Tribunal de Contas da União, bem como 

externamente o controle é exercido pelo Congresso Nacional. De outra parte, o TCP se submete ao 

controle interno exercido somente pelo Gabinete de Auditoria Interna e o controle externo é feito 

por empresa de auditoria especializada, escolhida por concurso. 

 
 

5. Considerações Finais 
 

 
 

Abordou-se nesse trabalho o controle da Administração Pública a partir dos estudos 

desenvolvidos pelo neo-institucionalismo – adotando-se a visão do institucionalismo histórico, no 

âmbito do tema da accountability democrática, sob os pressupostos de que: (1) as instituições são 

capazes de estimular a ação individual, afetando o comportamento das pessoas; como também de 

que (2) os mecanismos de controle horizontal são indispensáveis para suprir as limitações presentes 

entre os instrumentos de controle vertical, a fim de garantir uma accountability democrática efetiva; 

dentre os quais importa ressaltar (3) os tribunais de contas enquanto entidades de controle, que se 

organizam sob vários arranjos a fim de exercer suas funções; buscou-se retratar nesta pesquisa o 

estudo dos arranjos institucionais dos Tribunais de Contas da União e de Portugal em uma 

perspectiva comparativa. 

Em que pese as dificuldades encontradas pela ausência de bibliografia específica sobre o 

tema, foi possível conhecer e descrever os arranjos institucionais dos dois tribunais de contas, a 

partir de questões básicas relativas à estruturação e ao funcionamento de cada um. Depois disso, 
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efetuou-se uma análise comparativa a fim de se identificar as semelhanças e diferenças presentes 

entre eles. 

Sendo permitido constatar que a autonomia destas instituições de controle se coloca como 

condição indispensável para o exercício de uma accountability horizontal favorável. Para tanto, as 

semelhanças entre os tribunais apontam que, do ponto de vista normativo, ambos dispõem de 

mecanismos que visam permitir que exerçam de forma independente suas funções, assim como de 

fazer valer suas decisões. 

Por outro lado, esta autonomia deve ser garantida também de fato, tal como de direito. 

Assim, muito mais do que evidenciar a autoridade conferida por lei aos Tribunais Contas, as 

pesquisas apontam a necessidade de se investigar, na prática, a atuação independente e autônoma 

dessas instituições de controle. Notadamente porque se observou, também, que ambos possuem 

divergências significativas em seus arranjos, quais sejam: a vinculação institucional, a natureza 

jurídica da própria instituição e de suas decisões, a composição de seus membros e de seu quadro 

técnico, os recursos materiais de que dispõem, e os controles interno e externo exercido sobre eles. 

O que denota que certamente essas diferenças interferem na atuação dos tribunais. Nesse 

sentido, lança-se o desafio de se investigar, em pesquisas futuras, sobre até que ponto as diferenças 

encontradas influenciam na atuação autônoma e independente dos Tribunais de Contas. Em outras 

palavras, trabalhos empíricos são necessários para comprovar a eficiência de cada arranjo. 
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RESUMO: A experiência constitucional brasileira revela uma substanciosa dificuldade na árdua 

missão de distribuição e limitação de poderes, imprescindível à organização de uma comunidade 

política que almeja ser qualificada como democrática, sobretudo em virtude de questões que 

circundam a noção de accountability horizontal. Sem dúvidas, o insaciável desejo de legislar, 

manifestado pelo chefe do Executivo brasileiro ao longo dos anos, e corroborado no plano 

institucional, permite que se afirme que o presidente da República foi eleito pelo sistema político 

pátrio como o principal agente legiferante. Com efeito, hodiernamente, é possível vislumbrar a 

volumosa e indiscriminada edição de medidas provisórias a respeito dos mais variados temas, em 

muitas vezes distanciando-se da hipótese constitucionalmente prevista, de relevância e urgência, 

que autorizaria sua legítima utilização. O presente trabalho, assim, busca examinar os poderes 

legislativos atribuídos ao Presidente da República ao longo da história constitucional brasileira, com 

ênfase nas competências privativas para apresentação de projetos de lei que versem sobre 

determinadas matérias e na prerrogativa de editar um ato normativo com força de lei verificados nos 

últimos quatro textos constitucionais. Destarte, almeja-se investigar e traçar um paralelo entre os 

poderes legislativos atribuídos ao Presidente da República ao longo da história constitucional pátria, 

com ênfase nas Constituições de 1937, 1946, 1967 e 1988. 

 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: história constitucional, poderes legislativos, accountability horizontal. 
 
  



GT: Instituições Políticas 
 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE – Outubro de 2013 Página 208208 

1 - A DESCENTRALIZAÇÃO DA ATIVIDADE NORMATIVA 
 

O processo de descentralização da atividade normativa parece ser uma tendência verificada 

não apenas no Brasil, senão também em diversas comunidades políticas contemporâneas. 

Basicamente, o poder executivo pode participar da atividade legiferante de duas maneiras: 

intervindo em uma das fases do processo legislativo ou elaborando o próprio ato, dotado ou não de 

força de lei, segundo suas características peculiares. 

 

A primeira das formas elencadas no parágrafo anterior diz respeito à possibilidade de o 

governo participar de algum dos procedimentos sucessivos que resultam na produção de uma lei em 

sentido formal. Trata-se do poder de provocar o Parlamento com o fito de que este aprecie um 

projeto por ele enviado (objeto deste trabalho), do poder de manifestar concordância ou negá-la 

após as deliberações ocorridas no âmbito do poder legislativo, entre outros. 

 
Sobre o conceito de processo legislativo, convém a transcrição dos ensinamentos de 

Canotilho,  segundo  o  qual  este  se  caracteriza  como  “um  complexo  de  actos,  qualitativa  e 

funcionalmente heterogéneos e autónomos, praticados por sujeitos diversos e dirigidos à produção 

de uma lei do Parlamento” (CANOTILHO, 2003, p. 871). 

 
A outra forma de participação, sobre a qual realizaremos uma breve análise posteriormente, 

consubstancia-se na autorização outorgada ao chefe do Executivo, pelo arcabouço jurídico- 

institucional, para produzir atos normativos sem a interferência do Parlamento, pelo menos não no 

momento em que ocorre a sua elaboração. 

 

Deste modo, o objeto do presente estudo será avaliar as opções com as quais contava o 

presidente da República para interferir na produção do direito positivo, nas Constituições de 1937, 

1946 e 1967, bem como as que são atribuídas ao chefe do governo pela Constituição de 1988, com 

ênfase no poder de iniciativa e na prerrogativa de elaborar um ato normativo dotado da eficácia de 

uma lei em sentido estrito. 

 
Sobre a iniciativa, é importante ressaltar que esta etapa “constitui o ato inicial do processo 

legislativo com vista a uma modificação na ordem jurídica preexistente” (SILVA, 2006, p.136). 

Assim, pode ser caracterizada como o impulso dado por um agente legitimado pelo texto 

constitucional, apresentado sob a forma de um projeto, do qual se originará uma série de 

deliberações e demais procedimentos, resultando na sua aprovação ou rejeição. 

 

A despeito de ser caracterizado como o poder de apenas dar início ao processo legislativo, 

não se pode deixar de considerar sua notável relevância, mormente tendo em vista que o seu titular, 

diante de certas circunstâncias, poderá exercer grande influência e até mesmo dominar por completo a 
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agenda parlamentar, conforme Limongi e Figueiredo (1999). 

 

Neste momento, vale o registro histórico de que, inicialmente, apenas ao governo era 

atribuída a possibilidade de deflagrar o processo tendente a inovar na ordem jurídica. De acordo 

com José Afonso da Silva (2006, p. 144), afirma-se, “os Parlamentos, na sua origem moderna, a 

partir de suas formas rudimentares da Idade Média, não tinham o poder de legislar, no sentido hoje 

conhecido. Resumiam suas atribuições no concordar, ratificar, a vontade dos soberanos. Só aos 

poucos (...) assumiram a função legislativa¨. 

 

Destarte, exerciam somente o direito, em algumas ocasiões, de pedir ao soberano que este 

produzisse uma lei que julgassem em consonância com o interesse público. Não lhes era atribuída, 

então, a prerrogativa de apresentar projetos de lei e as Casas Legislativas possuíam a feição 

institucional de um gabinete onde eram despachados os interesses do chefe de governo. 

 

Nestas circunstâncias, o soberano editava o ato normativo após a obtenção do assentimento 

das Câmaras sobre o modo como deveriam ser reguladas as matérias correspondentes. Frise-se, 

deste modo, que não existia a deliberação, por parte da Casa de Leis, sobre um projeto. O conteúdo 

do texto seria elaborado, de maneira posterior, pelo chefe do Executivo (CLÈVE, 2011). 

 

A situação permaneceu assim até o instante em que o movimento denominado de 

constitucionalismo ganhou destaque, ocasião em que as demandas por limitação dos poderes do 

Estado acabaram por retirar do chefe do Executivo o poder soberano de editar atos normativos e 

transferi-lo ao Parlamento. 

 
Muito embora restasse ao governo o poder de veto, a iniciativa passou a ser atribuída com 

exclusividade aos membros do Poder Legislativo. “Nenhum outro poder, nem o Executivo, nem o 

Judiciário, em hipótese alguma pode apresentar projetos que alterem o direito existente, ou 

apresentar à aprovação das Câmaras, a sugestão de normas jurídicas novas” (FERREIRA FILHO, 

2007, p. 140), esta era a concepção que prevaleceu na época e que permanece, ao menos sob o 

ponto de vista formal, na Constituição dos Estados Unidos. 

 
Com o passar do tempo, a rígida separação dos poderes deu lugar à lógica de colaboração 

entre eles. Na medida em que as demandas a serem atendidas pelo Estado se avolumavam em 

proporções substanciais, tornava-se questionável o monopólio do exercício da iniciativa pelos 

membros do Legislativo. 

 
Sob este aspecto, “cada vez mais, o Executivo foi se afirmando, até o ponto em que, 

atualmente, quase todas as constituições atribuem também a ele o poder de iniciativa. E quando ele 

não é formalmente disposto, como nos Estados Unidos, o Executivo o exerce de modo indireto 
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(CLÈVE, 2011). Utilizando as palavras de Loewenstein (1986, p. 269), “nada mostra mais 

claramente a superação da tradicional ‘separação de poderes’ que a posição do governo no processo 

legislativo”. 

 

A tendência de participação do governo na atividade de produção de atos normativos 

encontra-se também presente no Reino Unido, no art. 71 da Constituição Italiana de 1948, no art.76, I 

da Lei Fundamental de Bonn (1949), na Constituição Espanhola de 1978, em seu art. 87 e no art. 

170 da Constituição Portuguesa de 1976 (CLÈVE, 2011). 

 
 
 
 
2 – O PODER DE INICIATIVA NA EXPERIÊNCIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA 

 

 
A breve digressão histórica realizada acima nos serve para verificarmos que, 

independentemente do sistema de governo adotado, existe uma tendência, nos dias atuais, no 

sentido de não se negar ao poder executivo a possibilidade de participar do processo de 

elaboraçãode normas jurídicas, seja por meio de um ato que inicia a série de procedimentos a ele 

concatenados (iniciativa), seja por intermédio do exercício da prerrogativa constitucional, 

eventualmente atribuída, de acrescentar à ordem jurídica um texto elaborado sem a participação dos 

membros do Legislativo. 

 
A observação da experiência constitucional brasileira, desde o seu nascedouro, com a 

Constituição monárquica de 1824, revela nítida atribuição ao poder executivo da prerrogativa de dar 

início ao processo legislativo, sendo esta característica presente em todos os textos constitucionais 

brasileiros. 

 

A partir de 1934, contudo, o predomínio do Executivo sobre o Legislativo começa a fixar 

raízes no quadro institucional pátrio, especialmente ao observarmos a reserva de competências 

privativas ao presidente para tratar de determinadas matérias. Para ilustrar o asseverado nas linhas 

anteriores, observe que o artigo 41, parágrafo 22 da Constituição de 1934, defere ao chefe do 

Executivo o poder de apresentar, com exclusividade, “projetos de lei que aumentem vencimentos de 

funcionários, criem empregos em serviços já organizados, ou modifiquem, durante o prazo da sua 

vigência, a lei de fixação das forças armadas”. 

 

A redação da Constituição de 1937, de forte inspiração autoritária, acentuou de modo 

exponencial o poder de iniciativa do presidente da República, notadamente ao estabelecer, em seu 

artigo 64, que a prática do ato que possui o fito de impulsionar o processo legislativo “cabe, em 

princípio” ao governo. 
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Por sua vez, o texto constitucional de 1946 adotou um tom mais democrático e conciliador, 

não retirando a posição de destaque do Executivo, mas repartindo de uma maneira mais equitativa 

as matérias sobre as quais o presidente e os membros do Legislativo poderiam apresentar projetos 

de lei. 

 

A disposição normativa constante do artigo 67 da indigitada constituição estabelecia que “A 

iniciativa das leis, ressalvados os casos de competência exclusiva, cabe ao Presidente da República e 

a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”. 

 
O parágrafo primeiro da supramencionada norma confere aos deputados, e também ao 

presidente, a prerrogativa de apresentar projetos de lei sobre a disciplina das forças armadas e 

acerca de questões de ordem financeira, matérias que, tradicionalmente, sempre estiveram na órbita 

de competências do chefe do Executivo. 

Por sua vez, o parágrafo seguinte permitiu ao Senado e à Câmara dos Deputados a atribuição 

de organizar seus respectivos quadros de pessoal, sendo-lhes reservada a possibilidade de propor 

leis que criassem cargos e fixassem os vencimentos de seus servidores. 

 

Na década de 1960, momento em que o país voltou a experimentar um regime político 

autoritário, uma situação curiosa fora observada no arcabouço jurídico pátrio, a partir da 

coexistência de uma ordem jurídica (antidemocrática) e uma legislação de exceção. 

 

Com efeito, a interpretação do artigo 57 da Carta Constitucional de 1967 não deixa margem 

de dúvidas sobre o papel de supremacia assumido pelo presidente no processo de elaboração do 

direito positivo, sendo o único legitimado a apresentar projetos de lei que: dispusessem sobre 

matéria financeira; criassem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentassem vencimentos 

ou a despesa pública; fixassem ou modificassem os efetivos das forças armadas, dispusessem sobre 

organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 

da administração do Distrito Federal, bem como sobre a organização judiciária, administrativa e 

financeira dos territórios. 

 
Outrossim, somente caberia ao chefe do Executivo federal a propositura de leis que 

tratassem dos servidores públicos da União, de seu regime jurídico, do provimento de cargos 

públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de militares 

para a inatividade e, além disso, concedessem anistia relativa a crimes políticos, depois de ter 

ouvido o Conselho de Segurança Nacional. 

 

A enumeração exaustiva do rol de iniciativas privativas do chefe do Executivo possui o 

propósito de ressaltar que durante o período de vigência da Carta de 1967, mesmo depois da 
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Emenda Constitucional nº 1/1969, que não modificou a situação narrada, “o Congresso apenas 

poderia deliberar sobre as mais significativas matérias da vida da república se provocado pelo 

Presidente” (CLÈVE, 2011, p. 102) 

 

A Constituição promulgada em 1988, não imune a esta tendência, reservou uma ampla gama 

de temas sobre os quais somente o chefe do Executivo se encontra autorizado a apresentar projetos 

de lei. 

 
Nos termos do artigo 61, parágrafo primeiro, da constituição vigente, cabe, ao presidente, 

de modo exclusivo, a propositura de projetos de lei que: fixem ou modifiquem os efetivos das 

Forças Armadas; disponham sobre: criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; organização administrativa e 

judiciária,  matéria tributária e  orçamentária,  serviços  públicos  e  pessoal  da  administração  dos 

Territórios; servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria; organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, 

bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; criação e extinção de Ministérios e órgãos da 

administração pública; militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. 

 
Destarte, depreende-se que, muito embora almejasse a estruturação de uma ordem 

democrática, é possível identificar com melhor nitidez traços de continuidade, e não de ruptura, 

entre a Constituição de 1988 e a Carta de 1967, mormente no que tange à distribuição do poder de 

iniciativa do processo legislativo. 

 

É certo que “o princípio da separação dos poderes, tal como inicialmente formulado, ou tal 

como radicalmente interpretado, não consegue sobreviver atualmente” (CLÈVE, 2011, p. 103). No 

entanto, o presente trabalho almeja sublinhar que o arranjo institucional brasileiro, salvo em alguns 

momentos pontuais, contribuiu para a edificação de uma cultura de supremacia do governo sobre as 

casas legislativas. 

 

A prerrogativa de dar início ao processo legislativo, traço presente em todos os textos 

constitucionais brasileiros, caminhou no sentido de se criar uma faixa de competências privativas do 

presidente tão ampla que, hoje, pode-se afirmar que o sistema político nacional inviabiliza a 

elaboração de atos normativos por um membro do Legislativo. 
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3 – O PRESIDENTE DA REPÚBLICA E A PRERROGATIVA DE INOVAR NA ORDEM 

JURÍDICA SEM A INTERFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO 

 

No que tange à elaboração de um ato normativo primário, que passa a integrar o direito 

positivo com força de lei, a história constitucional brasileira nos revela que, inicialmente, o 

imperador e o presidente, respectivamente, nas Constituições de 1824 e 1891, não dispunham de tal 

poder. O mesmo pode se dizer dos textos de 1934 e 1946 (CLÈVE, 2011) 

 

Com efeito, no Brasil, a primeira espécie normativa editada pelo Executivo, sem a 

participação do Parlamento, foi o decreto-lei, previsto no artigo 180 da Carta de 1937, cuja redação 

estabelecia que o Presidente da República teria o poder de expedir decretos-leis sobre todas as 

matérias da competência legislativa da União, enquanto não se reunisse o Parlamento nacional. 

 A redação do artigo 38 do referido texto constitucional não deixava dúvidas sobre o papel de 

menor importância atribuído aos membros do Legislativo na condução da vida política nacional 

naquele momento. Dispunha o artigo em comento que o Poder Legislativo seria exercido pelo 

Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho da Economia Nacional e do Presidente da 

República, a quem foram atribuídos substanciosos poderes de iniciativa e sanção dos projetos de lei e 

de promulgação dos decretos-leis. 

 
A incipiente tradição democrática brasileira nos permite aferir que, durante o curso dos anos, 

não foram raras as ocasiões em que o ocupante do cargo da chefia do Executivo proporcionou 

embaraços à atividade parlamentar. 

 

Cumpre ressaltar que, como o Parlamento fora dissolvido durante o período conhecido como 

Estado Novo, o Brasil foi regido, inteira e exclusivamente, por decretos elaborados pelo Presidente 

da República, razão pela qual há quem afirme que a Constituição de 1937 não chegou a entrar em 

vigor plenamente (SAMPAIO, 1968). 

 

Ainda de acordo com Sampaio (1968), informa-se que “a expressão decreto-lei (...) é 

empregada para rotular quatro tipos diversos de atos legislativos: decretos-leis de governo de fato 

que é o seu sentido mais próprio (art. 180); leis delegadas (art. 12); legislação de emergência (art. 

13) e competência legislativa livre do Poder Executivo (art. 14)”. 
 

 
Ademais, cabe aqui a ressalva feita no sentido de que “essa multiplicidade de diplomas 

legislativos ficou no papel, pois toda a legislação ordinária se vazou sob a forma decreto-lei prevista 

no artigo 180” (SAMPAIO, 1968, p. 30). 

 

De fato, a Carta de 1937 foi a responsável por inaugurar, no ordenamento jurídico pátrio, a 
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possibilidade de o presidente da República elaborar disposições normativas, com força de lei, 

menosprezando a participação do Legislativo no cumprimento desta função. 

 

Neste momento histórico, o chefe do Executivo era, efetivamente, o agente político que 

trazia ao direito positivo normas que regiam relações importantes das vidas dos indivíduos. Como 

exemplo, observa-se que grande parte da legislação trabalhista compilada na Consolidação das Leis 

do Trabalho foi proveniente da edição de decretos-lei. 

 

Após ter sido repelido do direito positivo pela Constituição Democrática de 1946, regressou 

ao ordenamento jurídico pátrio com o Ato Institucional nº 2, em 1964, e teve seu campo de atuação 

ampliado com a Constituição de 1967, que estabelecia, ainda, a execrável aprovação do decreto-lei 

por decurso de prazo, quando o Congresso Nacional não o apreciasse no tempo constitucionalmente 

estabelecido, nos termos da redação original do art. 55, §1º. (CAVALCANTE FILHO, 2012). 

Com a Constituição de 1967, o presidente estava autorizado, em casos de urgência ou de 

interesse público relevante, a expedir decretos-lei para disciplinar assuntos relacionados a: 

segurança nacional; finanças públicas, inclusive sobre normas tributárias; criação de cargos 

públicos e fixação de vencimentos (art. 55). 

 

A despeito de existirem limitações quanto à criação de despesas, o teor do § 3º do art. 55 da 

Carta em destaque realça o caráter autoritário que marcava o contexto histórico-político brasileiro. 

Saliente-se que a rejeição do decreto-lei não resultava na nulidade dos atos praticados durante a sua 

vigência. 

 
Muito embora pudesse haver quem tentasse compatibilizar tal fato com preocupações como a 

segurança jurídica daquelas relações que foram estabelecidas durante sua vigência, busca-se, 

nesse momento, ressaltar que o poder do presidente encontrava-se extremamente potencializado, a 

ponto de conseguir impor sua vontade e disciplinar uma determinada matéria, num determinado 

período, mesmo quando o Legislativo encontrasse forças para rejeitar o decreto presidencial. 

 

Por sua vez, o veículo normativo trazido pela Constituição de 1988 com o fito de atribuir, ao 

chefe do Executivo, poderes para inovar na ordem jurídica foi a medida provisória. A redação 

original do art. 62 da Constituição Cidadã dispunha que, em caso de relevância e urgência, o 

Presidente da República poderia adotar medidas provisórias, com força de lei, ocasião em que 

deveria submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, seria convocado 

extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. Outro traço característico da redação 

originária do texto constitucional vigente indica que as medidas provisórias perderiam eficácia, 

desde a edição, se não fossem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação. 
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Os excessos praticados pelo chefe do Executivo fizeram com que o Congresso promulgasse, 

no ano de 2001, a Emenda Constitucional de nº 32, na tentativa de estabelecer freios à atividade 

normativa do presidente da República. Foram estabelecidas matérias sobre as quais não poderiam 

ser editadas medidas provisórias, tais como: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos 

políticos e direito eleitoral; direito penal, processual penal e processual civil; organização do Poder 

Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; planos plurianuais, 

diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, com as ressalvas 

permitidas pela Constituição; que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou 

qualquer outro ativo financeiro; reservada a lei complementar; já disciplinada em projeto de lei 

aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República, entre 

outros. 

Buscou-se, com a emenda ao texto constitucional vigente, contornar a situação de 

superdimensionamento dos poderes legislativos exercidos pelo chefe do Executivo, estabelecendo- 

se que a deliberação sobre as medidas provisórias deveria ser precedida de um exame dos seus 

pressupostos constitucionais, a ser realizado por cada uma das Casas do Congresso Nacional. 

 
Com as alterações trazidas em 2001, se a medida provisória não for apreciada em até 

quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, sobrestando todas 

as demais deliberações que estiverem sendo realizadas pela Câmara e pelo Senado, até que se faça a 

votação do ato normativo editado pelo presidente da República. 

 

Outrossim, a atual disciplina do tema dispõe que a medida provisória que, no prazo de 

sessenta dias, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional terá sua 

vigência prorrogada, uma única vez, por igual período. 

 
 
 
 
4 – BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TOLERÂNCIA DO LEGISLATIVO EM 

RELAÇÃO AO PREDOMÍNIO DO EXECUTIVO: A QUESTÃO DA ACCOUNTABILITY 

HORIZONTAL 

 

Depreende-se que, nos dias atuais, sobretudo após a Constituição da República promulgada 

em 1988, em que pese o considerável apelo democrático existente, o que se percebe, na realidade, é 

uma notável atuação do presidente da República como legislador, sobretudo ao considerarmos o 

volume de medidas provisórias editadas e reeditadas, fenômeno que pode ser compreendido tanto 

pela perspectiva de usurpação de competência por parte do Executivo quanto pela omissão do 

Congresso Nacional no que tange à apreciação e imposição de limites à atividade legislativa pelo 
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chefe daquele poder. 

 

Mesmo após tentativas de resolução do problema no plano normativo-institucional, como a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 32/2001, o que se verificou, no mundo dos fatos, foi um 

acirramento do predomínio do Executivo na agenda do Legislativo, imiscuindo-se cada vez mais na 

atividade parlamentar, seja sobrestando discussões e trancando a pauta de cada uma das Casas de 

Leis, seja por conceder vigência ad eternum às medidas provisórias editadas em data anterior à sua 

publicação. 

 

Frise-se que a preocupação central no que diz respeito ao predomínio do Executivo sobre o 

Parlamento reside na ameaça à sadia atuação deste último como representante tanto dos segmentos 

majoritários da sociedade com daqueles tidos como minoritários (MILL, 1947). 

Com efeito, o respeito à diversidade e o direito de uma minoria de não se ver esmagada 

pelas deliberações majoritárias (TOCQUEVILLE, 2005) passou a ser preocupação presente entre 

aqueles que pensaram sobre o tema nos dias hodiernos. 

 

Alerta-se para o fato de que não se busca, com este trabalho, asseverar que a instabilidade 

entre os poderes constituídos seja um sinal positivo, a ser perseguido em um regime democrático. 

Almeja-se, contudo, realçar que ela faz parte do contexto democrático, uma vez que está longe de 

ser caracterizada como elemento não sistemático em um ambiente multicultural e plural. 

 

A atuação do Congresso, então, não pode se limitar à aprovação dos projetos que interessem 

ao governo. Pelo contrário, é preciso que os parlamentares estejam atentos à função de 

representação que lhes cabe, da qual resulta a necessidade de negar apoio ao Executivo quando a 

maioria pretender impor sua vontade, a qualquer custo (BOVERO, 2002). 

 
Argumenta-se, de acordo com Figueiredo e Limongi (1999), que, muito embora o arranjo 

institucional sugerisse um processo de intensa instabilidade política (ABRANCHES, 1988), 

mormente ao considerarmos a alta fragmentação do sistema partidário, o que se viu, após a 

promulgação da Constituição de 1988, foi um processo de consolidação de uma cultura política de 

supremacia do Poder Executivo, que não apenas confere ao presidente amplas possibilidades de ter 

seus projetos de lei aprovados, mas também lhe garante o domínio quase absoluto da agenda do 

parlamento (MOISÉS, 2011). 

 

Observa-se nítida omissão no que tange à realização de um juízo prévio, por parte de cada 

uma das Casas do Congresso Nacional, sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais, 

urgência e relevância, para a deliberação sobre o mérito das medidas provisórias editadas. 
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A raiz do problema talvez possa ser compreendida a partir de uma análise do atual sistema 

partidário brasileiro, no qual se depreende que os partidos políticos não surgiram a partir de 

clivagens (LIPSET; ROKKAN, 1967), com base ideológico-social definida, e sim por disputas de 

poder, o que lhes permitiu mudar de direção e estabelecer alianças sem maiores complicações. 

 

Tal possibilidade de empreender alianças e de se inserir no governo, reflexo da ausência de 

uma política oficial mais ou menos delineada e do oferecimento de incentivos seletivos 

(PANEBIANCO, 2005) a ocupantes de setores estratégicos nos partidos políticos, contribuiu para 

que a sua grande maioria se distanciasse da sociedade civil e se aproximasse da estrutura estatal 

(MAIR, 1997), provocando certo arrefecimento no que tange à fiscalização e imposição de limites 

ao Executivo, missão constitucionalmente designada ao Poder Legislativo, o que pode se 

consubstanciar em ameaça à consolidação da democracia no Brasil. 

O aspecto primordial de um regime democrático enfatizado neste trabalho, assim, é a 

possibilidade de um poder exercer controle e fiscalização sobre os demais (accountability 

horizontal), que dialoga com a questão da representatividade e de defesa das minorias, missões a 

serem cumpridas por um Parlamento oriundo de uma comunidade heterogênea. 

 
De fato, o insaciável desejo de legislar, manifestado pelo chefe do Poder Executivo 

brasileiro ao longo da história, amparado pelo plano institucional, contribuiu para a afirmação do 

hábito de predomínio do presidente sobre o Parlamento. A experiência brasileira recente com 

medidas provisórias serve bastante para ilustrar o quadro e corroborar a afirmação anterior. 

 

Com efeito, hodiernamente, é possível vislumbrar a volumosa e indiscriminada edição de 

medidas provisórias a respeito dos mais variados temas, distanciando-se da hipótese 

constitucionalmente prevista, de relevância e urgência, que autorizaria sua legítima utilização. 

 

O risco oferecido à consolidação democrática é tão expressivo que diversos cientistas 

políticos, sociólogos e juristas não pouparam severas críticas a este instrumento normativo. Chegou- 

se a afirmar que “enquanto existirem medidas provisórias, o governo brasileiro lançará mão delas 

abusivamente, sem nenhuma consideração pelo direito e sem temer contestação significativa por 

parte dos demais poderes, dos meios de comunicação ou da sociedade em geral” (MELLO, 1996, p. 

3). Para Celso Antônio Bandeira de Mello (1996, p. 4), isto se dá porque, “no Brasil. o chefe do 

Executivo desfruta, psicologicamente, de status de soberano, de imperador. É inconscientemente 

considerado como tal porque, entre nós, vive-se com uma entranhada mentalidade de ‘súdito’, não 

de cidadão”. 

 

Com efeito, a partir de uma perspectiva de análise histórica, percebe-se que, muito embora 
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tenha sido inserido no arcabouço jurídico pátrio com a Constituição de 1988, o modelo de legislação 

pelo Poder Executivo não era inédito no Mundo, muito menos no sistema constitucional brasileiro 

(CAVALCANTE FILHO, 2012), tendo como seu antecedente imediato o antigo decreto- lei, 

instrumento legislativo previsto na Constituição de 1967 que deixou sua marca na atual dinâmica 

existente entre os poderes Executivo e Legislativo, inibindo o cumprimento da missão 

fiscalizadora atribuída pela Constituição a este último. 

 
 
 
 
5 - CONCLUSÕES 

 

 
Depreende-se, a partir da avaliação do quadro institucional anteriormente expendido, que no 

Brasil, existe mais que simples tolerância em relação à concentração de poderes e sim assentimento 

neste sentido, uma vez que os contornos atribuídos pelo texto constitucional e pelos 

regimentosinternos das Casas do Congresso Nacional favorecem a preponderância do presidente da 

República, que pode se afirmar como o principal agente legislador. Pode-se dizer, assim, que: 

 
“o Poder Executivo tradicionalmente protege seu campo de atuação, evitando a ação 

fiscalizadora e coadjuvante do Legislativo; por outro lado, atua de forma deliberada 

no campo legislativo, dentro e fora dos limites estabelecidos, em alguns momentos pela 

força das armas, impondo regras de forma arbitrária, e em outros, pela força das 

maiorias, operando à margem dos textos constitucionais e beneficiando-se da 

aquiescência ou da resignação do Legislativo” (PESSANHA, 2002, p. 180) 
 

Desse modo, admite-se que, desde o início da história constitucional brasileira, é possível 

observar que o chefe do Executivo interferia no processo de elaboração de diplomas normativos, 

ancorado por argumentos de cunho institucional ou consuetudinário (PESSANHA, 2002), o que 

serviu para sedimentar o hábito de preponderância deste poder sobre o Parlamento, colaborando 

para a edificação de uma cultura de predomínio. 

 
Ante o exposto, assevera-se que o presidente da República pode, atualmente, ser 

considerado como o principal agente capaz de inovar na ordem jurídica, sobretudo ao 

considerarmos a extensão dos poderes conferidos ao chefe do Executivo, especialmente pelos 

últimos dois textos constitucionais. 

 

Desse modo, tem-se que o quadro institucional pátrio, resultante da sedimentação do hábito 

de predomínio do Executivo sobre o Parlamento verificado, detalhadamente, na experiência política 

nacional, privilegia o ocupante da chefia do poder em epígrafe, elegendo-o como o ator 

fundamental na elaboração do direito positivo. 
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