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RESUMO 

 

 

 A representação política tem sido objeto de críticas hodiernamente em razão, 

principalmente, da incapacidade de os representantes observarem as preferências dos 

eleitores. Tal fato conduziu, em um primeiro momento, ao crescimento da crítica 

participatória, com a pretensão de substituição do regime representativo pela 

democracia direta, mas se constatou que a representação possui qualidades intrínsecas 

que a tornam uma forma de arranjo político adaptado a dar vozes às múltiplas minorias 

sociais. Por este motivo,  representação e participação passam a ser vistos como 

fenômenos políticos complementares e não antitéticos. Mesmo assim, é preciso 

compreender a representação política de uma forma em que as eleições, antes de 

constituírem uma mera forma de aquisição de autoridade, engendrem um complexo 

mecanismo de aquisição de obrigações e responsabilidade. Para tanto, o presente estudo 

insere a questão relativa ao controle e prestação de contas – accountability – em um 

panorama de pluralidade de dimensões qualitativas da democracia, para culminar com a 

demonstração de que a democracia é um governo limitado e, portanto, os representantes 

eleitos estão sujeitos à várias formas de accountability – popular, institucional e social. 
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ABSTRACT 

 

 

Political representation has been the subject of criticism in our times due mainly to the 

inability of representatives to observe the preferences of voters. This fact leds, at first, 

the growth of participatory critical, with the intention of replacing the representative 

government by direct democracy, but it was found that the representation has intrinsic 

qualities that make it a form of political arrangement adapted to give voice to the 

multiple social minorities. For this reason, representation and participation are seen as 

complementary rather than antithetical political phenomena. Still, one must understand 

the political representation in a way that elections before constitute a mere way of 

acquiring authority, engender a complex mechanism of purchase obligations and 

responsibility. Thus, the present study starts with the question of the control and 

accountability in a panorama of multiple qualitative dimensions of democracy, to 

culminate in the demonstration that democracy is a limited government and therefore 

the elected representatives are subject to various forms of accountability - popular, 

institutional and social. 
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RÉSUMÉ 

 

 

La représentation politique a été l'objet de critiques de nos jours principalement en 

raison de l'incapacité des représentants pour observer les préférences des électeurs. Ce 

fait a conduit, dans un premier temps, la croissance de la critique participative, avec 

l'intention de remplacer le gouvernement représentatif par la démocratie directe, mais il 

a été constaté que la représentation a des qualités intrinsèques qui en font une forme 

d'arrangement politique adaptée à donner une voix aux multiples minorités sociales. 

Pour cette raison, la représentation et la participation sont considérés comme des 

phénomènes politiques complémentaires plutôt que antithétiques. Pourtant, il faut 

comprendre la représentation politique d'une manière que les élections constituent avant 

une simple voie d’acquisition d'autorité, engendrent un mécanisme complexe 

d'obligations et de la responsabilité. Ainsi, Cette étude presente la question du contrôle 

et de responsabilité - accountability - dans un panorama des multiples dimensions 

qualitatives de la démocratie, d'aboutir à la démonstration que la démocratie est un 

gouvernement limité et que des représentants élus, par conséquent, sont soumis à 

diverses formes de accountability - populaires, institutionnels et sociaux. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 O estudo da democracia, hodiernamente, não deixa de passar pela análise de 

algumas perplexidades e desafios relacionados por aquilo que se convencionou chamar 

de crise da democracia. Esta crise envolve, em um Estado Democrático de Direito, não 

só aspectos concernentes ao principal instrumento normativo estatal de criação do 

Direito – a lei – mas também o próprio Poder incumbido de elaborá-la no quadro 

político-institucional da separação de poderes, a depender do sistema de governo 

adotada por determinada comunidade política.  

Procurar-se-á apresentar a questão relativa à responsabilidade política e seus 

múltiplos aspectos conceituais e aproximá-la da representação política. Se é certo que a 

responsabilidade política comporta outras análises para além do mandato eletivo, é 

também correto afirmar que o exercício do mandato é que tem demonstrado os mais 

profundos problemas na democracia, que acabam por se espraiar também em ouras 

searas importantes do poder político.  

Nesse sentido, a estrutura da pesquisa partirá da apresentação da democracia, do 

titular do poder político e da contingência decisória para referir à forma como estes 

titulares exercem suas escolhas e tomam as decisões políticas – diretamente ou por 

intermédio de seus representantes. Após a determinação histórica do governo 

representativo – e seu desenvolvimento para a democracia representativa – far-se-á uma 

exposição estruturadora da representação política até sua eclosão como um dos 

princípios basilares do liberalismo, sem, contudo, deixar de contrapor a crítica marxista. 



Como síntese, analisar-se-á a crise e metamorfose da democracia representativa e sua 

relação com a representação política. 

Um ponto importante a ser analisado é como a crise da representação política 

ensejou o crescimento do discurso participatório nas últimas décadas do século passado, 

tomando-a como forma ideal de atingir a dignidade da política. Contudo, nos últimos 

anos, houve uma ressignificação da representação política, capitaneada pela constatação 

de sua adequação como fórmula política de uma sociedade pluralista e com múltiplas 

minorias que não teriam voz no binômio da representação direta, sim-não, aprovado-

reprovado. A partir destas teorias, novas concepções de representação política, que não 

mais a enxergam como um fenômeno com dois polos distantes passam a ganhar força, 

notadamente no campo da deliberação democrática.  

 Aproximando-se da temática específica da responsabilidade política, far-se-á uma 

análise dos aspectos jurídico-políticos presentes em sua configuração, aqui tomadas 

como dimensões qualitativas da democracia – Estado de Direito, participação, 

competição, accountability, responsiveness, liberdade e igualdade. A inserção das 

dimensões qualitativas tende à aproximação dos representantes às expectativas, 

interesses e demandas dos representados, de forma a tornar a representação política 

mais substantiva. Nesse caminho, também é necessária a referência aos partidos 

políticos e sua necessária presença, nas democracias contemporâneas, para a 

compreensão da representação política exposta no trabalho. 

 Posteriormente, será dado enfoque à accountability, não somente como forma de 

prestação de contas e sancionamento, mas, sobretudo, de controle, o que decorre da 

constatação de uma posição de simetria ou igualdade entre representantes e 

representados e a inferência de que a democracia produz um governo limitado. A 

accountability, na compreensão ora adotada, possui dimensões que lhe informam o 



conteúdo e é classificada, tradicionalmente, como horizontal e vertical. Contudo, esta 

classificação não se mostra adequada, motivo pelo qual passamos a propor uma 

classificação tripartite com uma nova nomenclatura: popular, institucional e social.  

 Será evidenciado como a accountability popular é afetada pelos sistemas 

eleitorais, pelos sistemas de governo, pela reeleição e pela opinião pública. No que 

tange à accountability institucional, demonstrar-se á como os mecanismos de checks 

and balances funcionam com um instrumento importante de controle, bem como os 

órgãos eleitorais independentes e o papel exercido pelas oposições. Finalmente, a 

accountability social será exposta em suas múltiplas formas de participação da 

sociedade civil durante o exercício do mandato eletivo para tornar os representantes 

sensíveis e atentos aos interesses e demandas dos cidadãos e como os pluralismos social 

e político facilitam o controle dos levantes autoritários dos representantes. 

 Este embasamento teórico permitirá apreciar como as formas de accountability 

se projetam sobre o nosso regime jurídico-constitucional, perpassando pela referência às 

eleições como convergência responsabilizatória no regime democrático instaurando com 

a Constituição Federal de 1988, e as influências exercidas pela jurisdicionalização do 

controle do processo eleitoral, bem como pela disciplina e fidelidade partidárias e pelos 

sistemas eleitorais constitucionalmente determinados. Demais disso, ainda nesta trilha, 

veremos como o controle se projeta sobre o processo legislativo. 

  É importante anotar que, no Brasil, o mandato é irrevogável, ainda que a relação 

de confiança que justifica a representação seja corroída pela atuação alienada dos 

representantes. Contudo, existem formas de perda do mandato eletivo pautadas em 

critérios jurídicos e políticos, sendo o impeachment a modalidade mais relevante. 



 É importante, ainda na introdução, esclarecer o motivo da escolha do tema da 

pesquisa, bem como determinar de maneira clara qual a contribuição original à ciência 

política brasileira. 

 Uma pesquisa doutoral pressupõe que se apresente, no decorrer da pesquisa ou 

em suas conclusões, contribuições inéditas à seara do conhecimento em que se insere 

materialmente o pesquisador. As possibilidades no campo do Direito Constitucional são 

inúmeras, mas um tema nos é caro – como, de resto, a todos os constitucionalistas – e 

está na base de muitos outros que formam o campo de estudo do Direito Constitucional. 

Referimo-nos à democracia, suas formas e seus dilemas.  

Entre os grandes dilemas contemporâneos da democracia pode ser referida a 

representação política e a dissociação profunda que marca a relação entre representantes 

e representados, o que conduz à investigação de instrumentos e meios conducentes a 

tornar as decisões políticas mais próximas dos seus titulares e de suas expectativas – e 

isso ocorre não somente no Brasil. Nesse contexto impõe-se o estudo da 

responsabilidade política.  

 Tem sido desenvolvido, notadamente por cientistas políticos, mas com reflexos 

significativos no domínio do Direito, o estudo relativo à qualidade da democracia e as 

dimensões em que se projeta para sua aferição. Um dos aspectos, que se une de maneira 

profunda ao exercício responsável do mandato, é a accountability, que significa, a um só 

tempo, prestação de contas, informação e sancionamento, ou pode ser tomada, em um 

sentido amplo, por controle, mediante resposta aos titulares do poder político, 

justificativa e aplicação de sanções políticas.  

A projeção destes estudos, encontradiços em maior expressão no exterior, para o 

campo do Direito Constitucional, entremostra-se de extrema importância para o 

aperfeiçoamento da representação política e o fortalecimento e consolidação da 



democracia.  

O Brasil carece de um estudo sistemático que vise à recondução da questão da 

responsabilidade política à representação política, em sua existência dinâmica que se 

estende para todo o exercício do mandato eletivo e não somente aos momentos 

eleitorais.  O pouco estudo encontradiço no País, acerca do tema objeto da pesquisa, ou 

se encontra pulverizado em cursos, manuais ou compêndios de Direito Constitucional 

ou Ciência Política, ou, então, em trabalhos monográficos normalmente ligados ao 

impeachment.  

A confecção do presente trabalho busca, assim, estabelecer parâmetros jurídico-

políticos para a identificação da responsabilidade política, sua evolução histórica, no 

campo da ciência política e do Direito Constitucional, perpassando pelo estudo da 

responsabilidade política em sua relação com o exercício do mandato eletivo, sob o 

prisma das dimensões qualitativas da democracia, notadamente a accountability.  

O trabalho avançará pela exposição das formas de accountability e dos múltiplos 

elementos que influenciam no controle, notadamente os sistemas eleitorais, os sistemas 

de governo, a reeleição e a opinião pública, os órgãos eleitorais independentes e o papel 

das oposições.  

Encontram-se estudos dispersos sobre as dimensões qualitativas da democracia e 

acerca da accountability, mas não há um desenvolvimento sistemático, no Brasil, sobre 

sua inserção nesta multiplicidade dimensional mais ampla, tampouco um 

desenvolvimento das modalidades de accountability no plano teórico e sua expressão no 

plano factual. Demais disso, propõe-se, na tese, uma nova nomenclatura para as 

modalidades de accountability, dadas a inadequação das denominações apresentadas e 

apresentadas no texto. 



Conseguintemente, o tema trazido para o âmbito de estudo do Direito 

Constitucional já se entremostra, por si só, inovadora em relação ao tratamento 

dispensado à matéria no Brasil. Contudo, e possível, condensar as contribuições 

originais do estudo a ser desenvolvido à ciência jurídica brasileira, nos seguintes 

tópicos: I-) sistematização do estudo relativo à responsabilidade política sob o enfoque 

das dimensões qualitativas da democracia; II-) exploração conceitual da accountability e 

suas múltiplas formas de expressão; III-) proposição de uma nova nomenclatura às 

formas de accountability. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSÃO 

 

 

 Tornou-se lugar comum a assertiva de que a democracia é um governo do povo. 

A extensão desta ideia, seja no âmbito institucional, com a tomada de decisão e 

deliberação pelo povo ou seus representantes, seja no âmbito social e político, com a 

possibilidade mais ampla de participação do povo no processo de poder, contudo, não 

parece ter consolidado um regime democrático em que a vontade do povo seja deveras 

observada.  

 Torna-se evidente que a o enfoque dado à democracia representativa decorre de 

sua quase hegemonia nos Estados contemporâneos; hodiernamente, afora experiências 

pontuais de tomada direta da decisão política pelo povo, a democracia é essencialmente 

representativa, incluindo as entidades compostas em âmbito supranacional.  

 Pois bem. Quando se buscou elementos que justificassem a adoção do regime 

democrático representativo, para além das questões relativas à impossibilidade fática de 

sua adoção nas modernas democracias de escala, não se pretendeu desqualificar a 

democracia direta, mas, tão somente, demonstrar que, se o regime representativo 

apresenta deficiências, também possui qualidades que o tornam o ambiente adequado à 

convivência e coexistência de uma sociedade plural com múltiplas minorias. Também a 

democracia direta possui, ao lado de seu caráter de genuína expressão da vontade 

popular, o inconveniente de tender à polarização em prejuízo do pluralismo e das 

minorias. Tal estudo, contudo, pretende ser um resultado do seu tempo. O futuro nos 

trará resposta às deficiências dos regimes e os novos instrumentos tecnológicos podem 

ensejar um aprofundamento da deliberação democrática, em que as filtragens 



argumentativas e dialógicas podem não emudecer as vozes que, sozinhas, não seriam 

audíveis às grandes maiorias.  

 Contudo, a partir da constatação empírica da extensão e preponderância do 

regime democrático representativo é que se pretendeu apresentar um enfoque que 

compreende a representação política como uma relação, não mais polarizada, mas 

dinamicamente circular, em que se busca, de maneira perene e constante, a observância 

dos anseios, expectativas, interesses e demandas populares. Esta compreensão 

perpassou pela introdução de algumas dimensões qualitativas da democracia, de forma a 

expandir os elementos que devem existir para a existência, aprofundamento e 

consolidação da democracia. 

 A inserção da responsiveness – a correspondência da relação representante-

representado – na discussão acerca da qualidade da democracia e suas dimensões, 

implicou, por seu turno, constatar que o representante não deve, a todo custo, somente 

conduzir seu comportamento no exercício do seu mister de forma a atender às 

expectativas dos representantes. Deve, entretanto, ao dirigir seu olhar sobre o corpo de 

representados, também observar outras condições que qualificam a democracia. Assim, 

ao lado da responsiveness, que é de fato o elemento substantivo da atuação 

representativa, coexistem outras dimensões que implicam não só o exercício responsivo 

do mandato representativo, mas, sobretudo, responsável. 

 Apresenta-se de maneira inequívoca, contudo, a possibilidade de choques e 

conflitos entre a busca pelos interesses e demandas populares e os elementos que 

pugnam pela atuação responsável do representante. Mas a democracia, cujo horizonte 

está sempre a aguardar a aurora mais luminosa, é um sistema que se funda na 

instabilidade e no dissenso. Ora, se na base coexistencial das relações humanas está a 



discordância e o conflito, não é de se supor que o regime que mais propriamente permite 

a multiplicidade social e política seria imune à contaminação da fragmentação.  

 Entremostra-se paradoxal que a existência da estabilidade institucional 

condicione a instabilidade política, mas assim o é. Para que seja possível a captação da 

vontade popular – da maioria de seus eleitores ou do maior número possível – é preciso 

que haja estabilidade institucional, para que a participação popular conduza, ao âmbito 

institucional, a real escolha do eleitorado. 

 Aqui é que a questão relativa à qualidade da democracia se mostra 

verdadeiramente relevante e, um dos aspectos a ela concernentes, de natureza 

procedimental, por certo, orienta-se exatamente no sentido de estabelecer canais de 

controle, prestação de contas e sancionamento, para o atingimento mais profundo do 

que esperam e desejam os eleitores de seus representantes. Cuida-se da accountability. 

 A accountability, assim, compreende-se como o instrumental de controle a que 

estão sujeitos os eleitos no âmbito de sua atuação representativa. Existem diversas 

modalidades de controle, desde aquele exercido pelo próprio eleitorado – accountability 

popular -, o engendrado pelos mecanismos institucionalizados de controle do exercício 

do poder – accountability institucional – e, finalmente, os controles exercidos pela 

sociedade durante o mandato representativo, geralmente de forma mais difusa, mas com 

potencial crescente de buscar a correção no exercício das funções representativas. 

 Demonstrou-se, ainda, como o nosso sistema constitucional possui uma rede de 

accountability, entrelaçando-se variegados aspectos do controle em suas múltiplas 

origens, desde os mecanismos de controle recíproco consubstanciados na separação de 

poderes, passando pelo desenho dos sistemas eleitorais e seu papel na aferição da 

vontade do povo, e a previsão de modalidades corretivas da participação direta dos 

cidadãos no exercício do poder. Não se buscou dissecar minudentemente cada um 



destes aspectos, mas referir sua existência e dependência em relação às outras formas de 

accountability.  

 Findamos, assim, demonstrando que, no nosso sentir, malgrado os instrumentos 

existam, a democracia brasileira ainda caminha de maneira débil quanto à observância 

das demandas populares, malgrado haja adequados instrumentos de accountability 

institucional. Todavia, se o controle existe e suas funções dialógica e sancionatória 

prestam-se a aproximar o representante dos representados, é bem de ver que somente a 

existência deles não é e nunca será uma forma suficiente de qualificar a democracia, 

mesmo porque algumas das modalidades de controle tocam de perto a aspectos políticos 

e sociais que se apresentam como dificuldades das democracias contemporâneas. É 

preciso, assim, que se aprofunde a participação do povo no exercício do poder, com sua 

eficácia corretiva e de controle, de onde surgirão práticas a habilidades próprias à 

educação para a cidadania e à superação da apatia que aliena, aos representantes, a 

liberdade política, ao invés de mantê-la dentro de um plexo de obrigações e 

responsabilidade política.  
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