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RESUMO

O presente projeto de pesquisa busca investigar o instituto do Recall para destituição de mandato eletivo e a sua relação com a democracia 
participativa, em que se busca responder ao seguinte questionamento: A implementação no Brasil do instituto do “Recall” para destituição de 
mandatos eletivos seria um mecanismo de controle social compatível com a democracia participativa brasileira? Para tanto está sendo realizada 
uma pesquisa de cunho exploratório com procedimento documental e bibliográfico. Este estudo objetiva assim, investigar o instituto do Recall, 
também denominado de referendo revocatório, sua evolução história, e implementação em diversos países, buscando relacioná-lo com a 
democracia sob a ótica de Habermas e Boaventura de Sousa Santos. Ao final buscará compreender o papel desse instituto para a democracia e a 
ampliação da participação da sociedade, como uma inferência a efetividade do Direito Fundamental de 4ª Dimensão. O Instituto do Recall tem 
aplicação em vários países do mundo, como a Suíça, Estados Unidos, na antiga URSS, na Venezuela, entre outros, sendo que cada Poder 
Constituinte adota uma nomenclatura diferente para o Instituto, no entanto não há previsão de sua aplicação aqui no Brasil. O Recall é uma 
forma de revogação de qualquer mandato político, executado pelos próprios eleitores, quando verificado que esse representante é alguém que 
não desenvolve suas atribuições do cargo, é incompetente ou até mesmo desprovido de probidade. Além disso, na federação norte-americana é 
usado também para remoção de diretores de escolas e universidades públicas. Nos EUA, existem 2 (dois) tipos de recall sendo eles: o eleitoral e o 
judicial. O primeiro para revogação de um legislador mediante decisão popular e cabível também para juízes, enquanto o segundo para 
revogações monocráticas ou de um tribunal regional que tenha negado aplicação de lei por ser esta considerada inconstitucional. O recall foi 
instituído no início do século XX e desde o início o tema do recall judicial X recall judiciário foi bastante controvertido, pois em razão do princípio 
da independência do judiciário. Quer dizer, uma decisão que venha a ferir direitos e garantias e estar em conflito com a Constituição é tida como 
ilegítima, e se essa decisão for rediscutida pode e gerará insegurança jurídica. Hipóteses observadas em constituições para uso do mecanismo do 
recall:  ausência de saúde física ou mental; incompetência administrativa; corrupção; negligência na execução de obrigações; mau 
comportamento; má-fé nas obrigações; erro; desvio doloso de recursos públicos; condenação por crime doloso; perjúrio. Na história norte-
americana um caso para se elucidar deve ser o exemplo do ocorrida quando Arnold Schwarzenegger veio ocupar a vaga de Grag Davis. Em outros 
países foram verificados diversos instrumentos também parecidos com o recall.O atual momento político em que o Brasil se encontra, em que 
muito dos parlamentares são alvo de investigação pela operação lava jato, urge cada vez mais responder se o eleitor não poderia se arrepender 
do voto atribuído a determinado candidato que ao final saiu vitorioso das eleições. Há que se falar que há proposta de emenda constitucional nº 
0073/2005 de autoria do senador Eduardo Suplicy visando uma possibilidade de revogação de mandados do presidente da república, deputados e 
senadores. Trata-se da abberufungsrecht que é uma forma coletiva de revogação, porém o autor Paulo Bonavides esclarece que na realidade não 
se trata de um recall e sim de cassar o mandato de toda uma assembleia e não apenas de um indivíduo. O ponto que ainda necessita de maior 
aprofundamento da pesquisa é saber como seria a melhor forma de positivar esse instituto no ordenamento jurídico brasileiro, para que o Recall 
seja utilizado adequadamente e não virar instrumento de jogo político, que poderá aí sim, trazer uma instabilidade para a “jovem” democracia 
brasileira.
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