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RESUMO 

A pesquisa objeto deste resumo expandido refere-se ao “Recall” e sua 

possível inserção no ordenamento jurídico brasileiro. A compreensão do tema, sob o 

viés político-jurídico-social, proporciona uma investigação e reflexão direcionadas 

para o atual modelo democrático brasileiro, levando-se em consideração a base 

estrutural do Estado Democrático de Direito, qual seja, a soberania do povo, 

expressa na manifestação direta da vontade popular, no respeito e na dignidade da 

pessoa humana. 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos muitos foram os movimentos de oposições populares 

marcados por crise econômica e política, regimes autocráticos ou violência urbana e 

policial. Tais fenômenos foram observados em diferentes locais, como Tunísia, Síria, 

Líbia, Espanha, Grécia e, também, no Brasil. 

No caso brasileiro, dentre as muitas reivindicações por melhorias, destaca-se 

a emergente necessidade de mudanças políticas, com introdução de novos 

mecanismos de controle popular diante do angustiante quadro de corrupção política, 

tendo por consequência a quebra de confiança dos eleitores nos candidatos e 

partidos. 

Neste cenário ressai o “recall”, típico instituto da democracia semidireta, que 

autoriza o povo a reavaliar o mandato do representante eleito, podendo destituí-lo do 

cargo. Trata-se de verdadeira rechamada política que reforça o poder decisório do 

povo e a constante fiscalização popular dos agentes políticos no exercício de suas 

funções. 

O recall não tem previsão legal no Brasil, entretanto, já foi tema de algumas 

Propostas de Emenda à Constituição da República de 1988, as quais não obtiveram 

sucesso e acabaram sendo arquivadas, algumas fundamentadas na irrevogabilidade 

do mandato eletivo. Em contrapartida, há os que defendem a adoção do instituto no 

ordenamento jurídico pátrio, por se tratar de excelente mecanismo de fiscalização, 

responsabilização, transparência e aproximação entre os eleitores e os seus 

representantes. Na atualidade, a Proposta de Emenda Constitucional nº 21/2015, em 

curso no Senado Federal, propõe a inserção do “recall” na Lei Maior brasileira. 

Em outros Países o “recall” é adotado, tendo sua primeira previsão legal na 

Carta de Los Angeles, por Theodore Roosevelt, em 1903, nos Estados Unidos. O 

instituto político também adotado no Japão, Alemanha, Venezuela, Equador, 



Colômbia, Bolívia, deixa entrever a necessidade de extensão dos mecanismos de 

participação direta do cidadão nas democracias contemporâneas. 

OBJETIVOS 

A pesquisa, objeto deste resumo expandido, se propõe a verificar as 

características, abrangência, vantagens e desvantagens do “recall”, sobretudo na 

avaliação de sua inserção no ordenamento jurídico pátrio. 

METODOLOGIA 

A pesquisa contempla os métodos de investigação teórica, de opinião do 

eleitorado por amostragem e de análise comparada de textos legais nos Países que 

adotam o “recall”. 

DESENVOLVIMENTO 

A partir de estudos preliminares sobre o tema e sua problematização, em 

2016 elaborou-se o projeto de pesquisa submetido à Semana de Iniciação Científica 

na Faculdade em que a Pesquisadora estuda, o qual, devidamente avaliado por 

banca examinadora, foi aprovado. 

A primeira fase dos estudos, iniciada em 2017, corresponde ao levantamento 

bibliográfico e fichamento de livros e artigos de interesse da pesquisa. Na 

perspectiva teórica de investigação do instituto, notadamente, de seus aspectos 

histórico e funcional, bem como do cotejo de suas vantagens e desvantagens, 

evidenciam-se os trabalhos de Paulo Bonavides (“Ciência Política”, 2016) e Caio 

Márcio de Brito Ávila (Tese de Doutorado, 2009). 

A segunda fase é dedicada à análise pelo método comparado dos modelos de 

“recall” adotados em outros Países, especialmente, nos Estados Unidos. Tem-se 

aqui a oportunidade de se detectar as lacunas, desvios ou excessos do instituto 

encontrados em outros sistemas passíveis de aprimoramento ou correção. 

Na fase seguinte realiza-se pesquisa de opinião, por amostragem, com 

entrevista de eleitores, tabulação dos dados coletados e aferição sobre a 

compreensão popular do tema. 

Na fase final exibem-se os resultados obtidos, acompanhados da conclusão 

sobre a possibilidade ou oportunidade de inserção do “recall” no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados parciais obtidos na pesquisa realizada nos dois trimestres de 

2017 (março a agosto) são os seguintes: 



1 – A crise política fortemente fomentada pela corrupção, ausência de 

transparência e de responsabilização adequadas, reforça a necessidade de novos 

mecanismos de controle popular. O “recall” ou rechamada política pode responder 

em parte às reinvindicações populares, especialmente, diante do rompimento da 

confiança dos eleitores nos representantes eleitos e respectivos partidos. 2 – Sob o 

enfoque das vantagens aponta-se que o voto revocatório exige do povo o dever de 

acompanhar e participar do cotidiano político, além de possibilitar a destituição do 

indivíduo cuja atuação governamental não encontre aprovação razoável dos 

eleitores. No espectro das desvantagens da medida sobressai que os governantes 

poderiam deixar de adotar medidas governamentais necessárias, porque 

impopulares, tornando-se reféns do arbítrio popular, além de que o mandatário 

poderia se tornar num cumpridor de ordens previamente estabelecidas. 3 – A 

revogação do mandato outorgado ao representante eleito deve ser regulada com 

razoabilidade e prudência. 4 – A pesquisa comparada, em fase de conclusão, revela 

que os modelos de “recall” adotados em outros Países, sob os aspectos de quórum 

para aprovação, motivação, procedimento, limite temporal e cargos revogáveis, 

apontam excessos ou lacunas a serem observados e sopesados para 

aprimoramento do instituto. 
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