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RESUMO 

 

Este artigo buscou averiguar em que medida democracia, separação de poderes e suas 

interseções com a noção de accountability foram uma preocupação durante a Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-88. Na primeira seção, traçou-se um breve histórico da 

democracia e delineou-se o que se entendia por ela, recorrendo-se às características da 

democracia política listadas por Dahl e O’Donnel. Em seguida, introduziu-se a noção de 

accountability vertical e horizontal e descreveu-se a teoria da Separação dos Poderes, de 

Montesquieu. Na segunda seção, apresentou-se de que forma se organizou a Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-88. Na seção seguinte, foi definido como escopo deste trabalho 

as discussões realizadas no âmbito da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo e da Subcomissão do Poder Legislativo. Na quarta seção, aprofundou-se o conceito 

de accountability, introduzindo-se as noções de accountability forense e de agência definidas 

por Jeremy Waldron. Na seção subsequente, foram apresentadas as discussões e propostas feitas 

pelos constituintes no tocante a formas de prestação de contas. O primeiro grupo disse respeito 

à dimensão de transparência e acesso à informação relacionada à accountability. O segundo 

tratou de mecanismos de fiscalização interna e externa de agências estatais e seus agentes. O 

último conjunto reuniu discussões acerca das respostas dadas a agentes que tenham agido em 

descompasso com o que deles era esperado. Por fim, foram traçadas considerações sobre os 

resultados obtidos.   

Palavras-chave: Accountability; Separação de Poderes; Democracia; Prestação de contas; 

Fiscalização.  

 

ABSTRACT 

 

This article aimed at ascertaining to what extent democracy, separation of powers and their 

intersections with accountability were considered during the National Constitutional Assembly 

of 1987-88. In the first section, a brief history of democracy was presented, and the features of 

political democracy as listed by Dahl and O’Donnell were brought. Afterwards, the notion of 

vertical and horizontal accountability was introduced, and Montesquieu’s theory of Separation 

of Powers was described. In the second section, the organization of the National Constitutional 

Assembly of 1987-88 was presented. In the following section, the scope of this article was 

defined: the discussions held in the Commission of Organization of Powers and System of 

Government and the Sub commission of the Legislative Power. In the fourth section, the 

concept of accountability was deepened with the introduction of the concepts of forensic and 

agent accountability defined by Jeremy Waldron. In the subsequent section were presented the 

discussions and proposals made by the constituents with regard to the different kinds of 

accountability. The first group pertains to the dimension of transparency and access to 

information present in accountability. The second one concerns mechanisms of internal and 

external monitoring of state agents and agencies. The last group reunites debates over the 

answers given to agents who have acted differently from what was expected of them. Lastly, 

were made considerations over the results obtained.  

Keywords: Accountability; Separation of Powers; Democracy; Control; Liability. 
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 “Aliás, é preciso dizer que assiste razão àqueles que 

acham que a visão da democracia requer até que não 

falemos em Poder Legislativo, Poder Judiciário ou Poder 

Executivo. O Poder pertence ao povo. A linguagem 

apropriada para expressar a visão de democracia seria: 

função executiva, função judiciária e função legislativa, e 

não Poder.” Vivaldo Vieira Barbosa 

 

I. INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem por objetivo responder à seguinte pergunta: em que medida 

democracia, accountability e separação dos poderes foram objeto de preocupação nos debates 

da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 1987-88? 

 A democracia – regime político que remonta ao século V a.C.1 – em muito se distingue 

na atualidade da forma de organização adotada pelas antigas cidades-Estado gregas. Em Atenas, 

apenas homens maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses, tinham o poder de participar das 

decisões da vida na pólis, sendo excluídas mulheres, escravos e estrangeiros.2  

Outro fator distintivo da democracia moderna em relação à ateniense diz respeito à 

forma de participação política. Em virtude da possibilidade de participação ativa – e sem a 

intermediação de representantes – por todos aqueles considerados cidadãos na tomada de 

decisões políticas, a democracia ateniense é classificada como direta3. Ao lado de uma 

assembleia legislativa composta por todos os cidadãos, governavam os órgãos administrativos 

e judiciais das cidades-Estado, preenchidos através de sorteios. A democracia moderna, por sua 

vez, é fundamentalmente representativa. Isto significa que, embora os cidadãos conservem a 

soberania, eles delegam o poder político a representantes por eles eleitos.  

Nos últimos séculos, este regime político ganhou novos contornos com a consolidação 

de Estados democráticos de Direito e a adoção de constituições, resultando nas chamadas 

democracias representativas constitucionais. Nelas, a vontade da maioria, expressa através de 

                                                
1 LIDDELL, H. G.; SCOTT, R. A greek-english lexicon. New York: American Book Company, 1897. 
2 KAPPARIS, K. Women and family in Athenian law. Demos: Classical Athenian Democracy, 2003. 
3 JOACHIM, H. H.; REES, D. A. Aristotle: The Nicomachean Ethics. Oxford: Clarendon Press, 1952. 
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representantes eleitos, encontra limite no texto constitucional, protegendo minorias e 

preservando direitos individuais como os de liberdade de expressão e de associação.   

As recentes mudanças serviram de estímulo a alguns autores, que buscaram identificar 

descritivamente o ideal de democracia representativa do mundo moderno, como Robert Dahl. 

Seriam democracias políticas – ou poliarquias, como ele as chamou – os países que contivessem 

os seguintes atributos: i) autoridades eleitas; ii) eleições livres e justas; iii) sufrágio inclusivo; 

iv) o direito de se candidatar a cargos eletivos; v) liberdade de expressão; vi) informação 

alternativa; e vii) liberdade de associação.4  

Posteriormente, Guillermo O’Donnell, seguindo diversos autores, propôs características 

adicionais, complementando o modelo de democracia política de Dahl: viii) impossibilidade de 

destituição arbitrária de autoridades eleitas antes do final do mandato definido pela constituição; 

ix) não sujeição de autoridades eleitas a constrangimentos severos e vetos ou exclusão de 

determinados domínios políticos por atores não eleitos, em especial por forças armadas; e x) 

existência de território inconteste que definisse claramente a população votante5.  

 Em verdade, para O’Donnell, mais do que um ideal de democracia representativa, a 

poliarquia seria a síntese complexa de três correntes ou tradições históricas: democracia, 

liberalismo e republicanismo6. Não obstante a convergência destas correntes ser parcialmente 

contraditória, em virtude da incompatibilidade de alguns de seus princípios basilares, esse 

mesmo encontro de tradições proporcionaria às poliarquias suas características únicas de 

dinâmica e abertura.  

Ainda, os traços destas correntes estariam relacionados à força das dimensões de 

accountability destas poliarquias. A accountability – ou prestação de contas –, termo que se 

refere à possibilidade de exercício de controle sobre governantes ou instituições, pode ser 

dividida em duas dimensões: vertical e horizontal. A primeira, em linhas gerais, diria respeito 

à prestação de contas daqueles em posição de poder com a população. Esta classificação se faz 

importante na medida em que O’Donnell atribui a certeza do caráter democrático de um país à 

existência da accountability vertical.  

                                                
4 DAHL, R. A. Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989. 
5 O'DONNELL, G. A. Illusions about consolidation. Washington D.C., Journal of democracy, v. 7, n. 2, p. 34-51, 

1996. 
6 O’DONNELL, G. A. Accountability horizontal e novas poliarquias. São Paulo, Lua nova, v. 44, n. 98, p. 27-54, 

1998. 
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A segunda, a seu turno, estaria relacionada ao controle exercido pelos próprios órgãos 

e instituições componentes do Estado sobre as demais agências estatais. A dimensão horizontal 

da accountability não é, ela também, uma ideia recente. Seu pensador mais proeminente, 

Montesquieu – filósofo iluminista –, embora não a tenha formulado sob estes termos, foi 

responsável por uma das teorias mais relevantes no campo da política: a teoria da Separação 

dos Poderes.  

De acordo com ela, as funções legislativa, executiva e jurisdicional do Estado deveriam 

ser segmentadas em três Poderes, independentes e autônomos, a fim de limitar o arbítrio daquele 

que detivesse o poder político.7 Não obstante, esta separação não seria estanque, de modo que 

certas funções, típicas de um Poder seriam atribuídas aos demais, em um sistema conhecido 

como freios e contra-pesos.8 Imaginava-se que, desta forma, os Poderes exerceriam controle 

uns sobre os outros, evitando, assim, o abuso estatal. Em outras palavras, a ambição conteria a 

ambição, como sugerido por James Madison.9  

Tendo em vista que, em um Estado de Direito, a Constituição é responsável por 

delimitar o escopo de atuação dos Poderes e atribuir competências a governantes e agências 

estatais, é de se esperar que, ao momento de sua formulação, os membros de sua respectiva 

Assembleia Nacional Constituinte tenham se engajado em discussões acerca de formas de 

accountability horizontal. Além disso, considerando a opção pelo regime democrático, fixado 

pela Constituição, o qual tem na eleição de representantes a forma mais fundamental de 

exercício da accountability vertical, justifica-se a investigação em torno da ocorrência ou não 

de debates que tenham tido por objeto essas duas dimensões de accountability na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-88. 

 

II. A ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE DE 1987-88 

 

 Antes de expor as etapas percorridas na confecção deste trabalho, é necessário traçar 

um breve panorama de como se organizou a Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, 

                                                
7 DE MONTESQUIEU, C.-L. S. Esprit des lois. Libr. de F. Didot Frères, 1867. 
8 MADISON, J. Federalist Paper nº 51. February, v. 8, p. 1788, 1788. 
9 Como propôs James Madison no artigo de nº 51 escrito para The Federalist Papers: “Ambition must be made to 

counteract ambition”. 
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cuja compreensão pode ajudar a esclarecer a escolha metodológica aqui tomada. Convocada 

pela Emenda Constitucional nº 26 de 1985, a Assembleia Nacional Constituinte teve início em 

1º de fevereiro de 1987, reunindo unicameralmente membros da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal.10  

Sob a presidência de Ulysses Guimarães (PMDB), a ANC votou pela aprovação da 

Resolução nº 2, que dispunha sobre seu Regimento Interno, responsável por organizar os 

trabalhos constituintes. O documento estabelecia que oito comissões, compostas por 63 

membros cada, ficariam responsáveis por áreas temáticas específicas. Estas Comissões 

Temáticas seriam, ainda, divididas em três Subcomissões cada, responsáveis por apresentar 

esboços preliminares das normas relativas a cada tema.11   

Tais esboços eram resultado de contribuições não apenas de constituintes, mas também 

da sociedade civil, à qual era permitida a participação por meio de entidades representativas nas 

audiências públicas realizadas pelas Subcomissões.12 Seus relatores elaboravam, então, um 

anteprojeto com base nas propostas, sugestões e emendas por eles recebidas, e, enfim, o 

encaminhavam para votação nas Subcomissões a que pertenciam. A mesma lógica se aplicava 

aos anteprojetos recebidos pelas Comissões Temáticas após sua aprovação nas subcomissões. 

Posteriormente, uma Comissão de Sistematização, formada por 93 membros, 

responsável por organizar os relatórios produzidos pelas Comissões Temáticas – sem introduzir, 

contudo, novas emendas –, deveria propor um Anteprojeto de Constituição a ser encaminhado 

ao plenário da ANC. Lá, o Anteprojeto seria submetido à discussão, recebimento de emendas e 

parecer do relator da Comissão de Sistematização, resultando em um Projeto de Constituição. 

Uma vez aprovado, este seria encaminhado à Mesa Diretora para deliberação e votação em 1º 

turno pelo plenário.  

No entanto, em virtude da insatisfação de certas alas da Assembleia Nacional 

Constituinte com a sobrerrepresentação progressista na Comissão de Sistematização, deu-se 

início a um movimento para alterar as regras do Regimento Interno estabelecido pela Resolução 

                                                
10 “Art. 1º Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se-ão, unicameralmente, em 

Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso 

Nacional.”  
11 GOMES, S. O impacto das regras de organização do processo legislativo no comportamento dos parlamentares: 

um estudo de caso da Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Dados-Revista de Ciências Sociais, v. 49, 

n. 1, 2006. 
12 “Art. 14. As Subcomissões destinarão de 5 (cinco) a 8 (oito) reuniões para audiência de entidades representativas 

de segmentos da sociedade, devendo, ainda, durante a prazo destinado aos seus trabalhos, receber as sugestões 

encaminhadas à Mesa ou à Comissão.”  



 

 

8 

nº 2. Assim, em 5 de janeiro de 1988, aprovou-se a Resolução nº 3, ampliando os poderes do 

plenário na propositura de emendas e eliminando, concomitantemente, o controle exercido pela 

Comissão de Sistematização sobre o processo decisório. Em razão da mudança no Regimento 

Interno, a Assembleia Nacional Constituinte, que já se alongava, agora tinha mais motivos para 

não terminar tão cedo. As votações em plenário, que tiveram início em janeiro de 1988, somente 

se encerraram em junho de 1988, após tensas negociações entre os líderes.13  

Partindo do pressuposto teórico trazido no item anterior de que o documento legal 

escrito que dispõe de maior vocação para tratar de formas de prestação de contas de agências 

estatais é a Constituição de um país, esta seria o objeto primeiro de investigação de alguém 

interessado em estudar as formas de accountability adotadas em um Estado. Contudo, o objetivo 

deste trabalho vai além da constatação da existência de formas de prestação de contas de 

agências estatais presentes na Constituição Federal.  

Visa-se aqui a compreender não somente se o constituinte estava interessado na adoção 

de tais regras, mas também que formas de accountability pretendia-se implementar. Dessa 

forma, a análise da Constituição Federal não seria suficiente, visto que muitas das regras 

sugeridas em uma Assembleia Nacional Constituinte se perdem no caminho, não sendo, 

portanto, a Constituição sozinha capaz de informar quais debates a precederam. Assim, as 

reuniões realizadas pela ANC de 1987-88 pareceram ser a alternativa ideal à Constituição de 

1988, em termos de objeto de estudo, com vistas a atingir a finalidade pretendida. Suas atas 

puderam ser obtidas no site da Câmara dos Deputados.14  

 

III. ESCOPO 

 

 Uma vez definido o objeto de investigação deste trabalho, fez-se necessário delimitar 

o escopo do material que seria estudado. Isso se deu por dois motivos. Em primeiro lugar, 

porque a leitura da integralidade dos textos que contém as transcrições das reuniões da 

Assembleia Nacional Constituinte era inviável. Somadas, as atas das reuniões das Comissões e 

                                                
13 KINZO, MDG. Partidos e representação política: os deputados estaduais e seus vínculos partidários na 

legislatura 1987-1990. São Paulo: IDESP, 1990. 
14 Atas das reuniões realizadas pelas Comissões e Subcomissões Temáticas. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-

processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes> Acesso em: 25 de jun. 2019. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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Subcomissões reuniam 7.447 páginas, cada uma contendo três colunas de texto. Em segundo 

lugar, era menos provável que propostas versando sobre formas de accountability surgissem 

em reuniões de Comissões cujos objetos centrais fossem distantes dessa temática.  

Assim, tendo em vista que o cerne da questão em torno da qual este trabalho giraria era 

a accountability, optou-se por examinar os debates realizados na Comissão Temática mais 

próxima a este tópico: a Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. Por tratar 

esta Comissão de temas conexos à separação de poderes, entendeu-se que esta seria compatível 

com o propósito aqui desejado, visto que a mencionada teoria refletiria a accountability em sua 

dimensão horizontal. Igualmente, por discutir possíveis sistemas de governo, esperava-se que 

esta Comissão tivesse rendido debates em torno da eleição de representantes, refletindo a 

accountability em sua dimensão vertical.  

Também era pretendido, inicialmente, analisar o produto das reuniões realizadas pelas 

Subcomissões a ela vinculadas: i) a Subcomissão do Poder Legislativo, ii) a Subcomissão do 

Poder Executivo e iii) a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público. Esperava-

se, assim, obter uma visão um pouco mais aprofundada das discussões, aplicadas às questões 

particulares de cada Poder. Contudo, em virtude da extensa quantidade de registros dos debates 

por elas travados, foi necessário limitar o escopo deste trabalho a apenas uma das subcomissões, 

escolhida arbitrariamente: a Subcomissão de Poder Legislativo.  

 Escolhidas a Comissão e a Subcomissão, cujas reuniões e audiências públicas foram 

alvo de investigação, faz-se necessário esclarecer o que exatamente se buscou. Em que pese já 

ter sido exposto no curso deste texto o interesse em averiguar se, de fato, preocuparam-se os 

constituintes com a adoção de formas de accountability na Constituição Federal, foi preciso 

delimitar melhor o que se entendia por este termo, a fim de evitar imprecisões na seleção dos 

trechos que refletiam tais preocupações.  

 

IV. ACCOUNTABILITY 

 

 O’Donnell entende que a accountability se apresenta em duas dimensões: vertical e 

horizontal.15 Nas palavras do autor, a primeira consistiria em “(...) ações realizadas, 

                                                
15 O’DONNELL, G. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua nova, v. 44, n. 98, p. 27-54, 1998. 
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individualmente ou por algum tipo de ação organizada e/ou coletiva, com referência àqueles 

que ocupam posições em instituições do Estado, eleitos ou não.” Neste sentido, a accountability 

vertical diria respeito, essencialmente, à prestação de contas de agentes estatais à sociedade 

civil, encontrando sua principal forma de expressão no campo eleitoral.  

Sua existência, portanto, asseguraria que países são democráticos. Por meio de eleições 

razoavelmente livres e justas, os cidadãos poderiam punir ou premiar mandatários votando a 

seu favor ou contra ele ou os candidatos a que ofereça apoio na eleição seguinte. Seriam, ainda, 

critérios de aferição de accountability vertical forte a liberdade de opinião e de associação, bem 

como o acesso a variadas fontes de informação, as quais permitiriam articular reivindicações e 

denúncias de atos de autoridades públicas. Como resume o autor: 

“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 autoridade públicas 

são dimensões do que chamo de ‘accountability vertical’.” (O’DONNELL, 1998, p. 

28)  

 

Por sua vez, a accountability horizontal, dimensão relativa à prestação de contas entre 

agentes e agências estatais, é definida como:  

“[...] a 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.” 

(O’DONNELL, 1998, p. 40) 

 

 Como já foi destacado na seção anterior, esta dimensão de prestação de contas guardaria 

forte relação com as teorias da separação dos poderes e dos freios e contrapesos, permitindo 

que o próprio Poder Estatal impusesse restrições a si, coibindo, assim, abusos. 

 Por sua vez, Jeremy Waldron compreende haver duas formas de prestação de contas: a 

accountability forense e a accountability de agência.16 As duas difeririam não somente no 

tocante ao tomador de contas – aqui entendido como aquele para quem se presta contas –, mas 

                                                
16 Tradução livre de forensic accountability e agent accountability.  



 

 

11 

também com relação à base sobre a qual repousaria a justificativa para a accountability. A 

respeito da primeira, o autor escreve: 

“Nessa concepção, ‘accountability’ denota a responsabilidade de uma pessoa 

cujas ações são avaliadas por um tribunal com base em alguma norma estabelecida, 

tal responsabilidade sendo fundada na disponibilidade de um processo, formal ou 

informal, para avaliar as suas ações desta maneira.” (WALDRON, 2016, p. 167) 

  

 Em seguida, descreve a accountability de agência:  

“Nesta concepção, ‘accountability’ denota a obrigação devida por um agente 

com relação a seu principal, por meio da qual um principal pode demandar do agente 

que preste contas do trabalho que o agente faz em nome do principal ou em seu 

interesse, sendo permitida a adoção de sanções por parte do principal, caso ele assim 

entenda, a substituição do agente ou o término da relação de agência.” (WALDRON, 

2016, p. 168) 

 

 Waldron destaca que à diferença da forma forense de accountability, a qual implica 

prestação de contas perante a Lei, a accountability de agência envolve prestar de contas para 

alguém. Outra relevante distinção entre ambas diz respeito ao fundamento de avaliação do 

prestador de contas. Ao passo em que na accountability forense o fundamento de avaliação 

consiste em uma lei e algo como uma corte responsável por aplicá-la, na accountability de 

agência, o próprio principal decide o fundamento sobre o qual ele irá avaliar as ações do seu 

agente. Contudo, o autor ressalva que, por vezes, ambas formas de prestação de contas podem 

coexistir.17 É o caso, por exemplo, do agente cuja conduta ilícita obriga o principal a levá-lo à 

Justiça.  

Ainda sobre a accountability de agência, o autor frisa que esta é peça chave para “nossa 

compreensão da democracia”. Embora não seja esta forma de prestação de contas, em essência, 

uma ideia democrática, argumenta que democracias não podem operar sem ela. Com efeito, a 

ideia de agência assume papel tão importante em sua concepção, que ele a identifica como a 

premissa da accountability em democracias: as atividades do governo são de interesse da 

                                                
17 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 2016. p. 168. 
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sociedade e esta tem o direito de ser tratada como principal, dada a relação de agência entre ela 

e os governantes.   

Foi, portanto, com amparo nas definições trazidas acima que se realizou a seleção dos 

trechos dos debates realizados nas reuniões da Assembleia Nacional Constituinte que mais se 

aproximavam da temática da accountability em suas múltiplas dimensões. Estudadas as 

transcrições das reuniões da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da 

Subcomissão do Poder Legislativo, este trabalho irá identificar quais sugestões de normas 

contendo previsões de accountability foram trazidas a debate.  

 

V. TEMAS DEBATIDOS 

 

1. Transparência e acesso à informação  

 

 Como foi apresentado na seção anterior, a accountability, também entendida, de forma 

simplificada, como a prestação de contas de agentes ou agências do Estado e, em alguns casos, 

sua responsabilização, é precedida por uma ideia fundamental de ciência dos atos e omissões 

dos governantes. Em outras palavras, o exercício da fiscalização de autoridades públicas, em 

grande medida é possibilitado pela – e, ao mesmo tempo, busca – a transparência na condução 

das atividades estatais. Mais do que isso, não há responsabilização sem que haja conhecimento 

dos atos ilícitos praticados por autoridades públicas. A accountability, portanto, apresenta tanto 

uma dimensão de transparência e fiscalização quanto uma dimensão de resposta e punição, 

momento em que medidas são tomadas, quando cabíveis, em relação àquele que deve prestar 

contas. O aspecto de transparência, componente dessa primeira dimensão, será objeto desta 

seção.  

 Em reunião da Subcomissão do Poder Legislativo, Farabulini Júnior levantou a questão 

do requerimento de informações ao Poder Executivo. Argumentou o constituinte que não se 

verificava no texto constitucional, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados ou mesmo 

no Regimento Comum, a previsão de prazo para a tramitação do requerimento de informações 
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nas mesas das Casas legislativas.18 Frisou, ainda, que, não raro, os requerimentos demoravam 

de 45 a 50 dias para saírem destas e para, então, serem respondidos pelo Executivo. Sugeriu, 

portanto, que se delimitasse o prazo de 10 dias para o envio do pedido pela Câmara ou pelo 

Senado e de 30 dias, no limite, para a resposta pelo Executivo. Propôs, ainda, que os 

requerimentos fossem atinentes à vida nacional e que dissessem respeito aos atos praticados 

pelo Poder Executivo não somente pela figura do Presidente da República, mas também por 

Ministros de Estado e altos funcionários.  

Fica clara, a partir da leitura desta fala, a preocupação do constituinte com a 

tempestividade da divulgação de informações demandadas. A fiscalização inter-poderes, 

aspecto horizontal da prestação de contas, pode ficar prejudicada pela demora da tomada de 

conhecimento de certos atos tomados por um dos Poderes. Desta forma, sugere o constituinte 

que se estabeleçam regras claras para o cumprimento deste dever de disponibilização de 

informações, especialmente quando verificado o abuso desta lacuna legal.   

Outro tópico debatido foi o relativo à edição de Decretos-Lei pelo Presidente da 

República. Em manifestação, a constituinte Sara Abraão defendeu o fim de tais atos normativos, 

por serem estes utilizados com frequência para “fazer as coisas secretamente”, sendo, diversas 

vezes, publicados sem a exposição de motivos.19 Victor Faccioni também se manifestou sobre 

o tema, argumentando que, à diferença do que ocorre no sistema presidencialista, no sistema 

parlamentarista o decreto-lei faz sentido porque o Gabinete que propõe um decreto-lei está 

sujeito à manifestação de desconfiança do Parlamento.20 

Sobre o mesmo assunto, José Jorge ponderou que, por vezes, as Constituições oferecem 

soluções visando a promover agilidade ao Poder Executivo. Em suas palavras: “Principalmente 

na administração da economia, o Executivo necessita, muitas vezes, de tomar algumas medidas 

                                                
18 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 1ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

38. 
19 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 6ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 59 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 14 de Maio de 1987. 1987c. p. 

27. 
20 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 6ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 59 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 14 de Maio de 1987. 1987c. p. 

29. 
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que só podem ser divulgadas a posteriori.”21 Em contraposição, Henrique Córdova fez a 

ressalva de haver em outras partes do mundo mecanismos de controle, fiscalização e mesmo 

sustação desses atos, citando como exemplo as Constituições italiana e portuguesa.22 Como se 

percebe, a preocupação com a transparência dos atos do Poder Executivo foi um dos motes em 

torno dos quais giraram as discussões na Subcomissão do Poder Legislativo, pondo a seguinte 

questão: em que medida um disclosure completo é desejável, frente às necessidades ocasionais 

da administração por discrição?   

O Poder Judiciário também não escapou do debate acerca do tema. Márcio Thomaz 

Bastos advocou que, em nome da transparência, fosse posto um fim às sessões secretas, 

votações anônimas e decisões imotivadas.23 Complementou o Min. Sydney Sanches apontando 

a necessidade de transparência na divulgação dos vencimentos dos magistrados.24  

No tocante ao Legislativo, João Bosco da Silva defendeu a criação de mecanismos que 

assegurassem a ampla divulgação dos trabalhos deste nos seus diferentes níveis, através dos 

órgãos de comunicação de massa.25 Isso possibilitaria que o povo acompanhasse o trabalho de 

seus representantes para que, consequentemente, pudesse “avaliá-lo, fiscalizá-lo e contribuir 

para o aperfeiçoamento desse trabalho.” Com efeito, a transparência é peça de maior relevância 

na promoção da prestação de contas, na medida em que reivindicações somente podem ocorrer 

a partir da tomada de conhecimento de atos e situações passíveis de crítica envolvendo 

autoridades públicas. 

 

                                                
21 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 3ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

54. 
22 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 3ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

55. 
23 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 1ª Reunião de Audiência 

Pública da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. In: BRASIL. Atas das Comissões. 

Suplemento ao nº 114 do Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano 

I, 4 de Agosto de 1987. 1987c. p. 14. 
24 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 2ª Reunião de Audiência 

Pública da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo. In: BRASIL. Atas das Comissões. 

Suplemento ao nº 114 do Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano 

I, 4 de Agosto de 1987. 1987c. p. 27. 
25 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 7ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 59 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 14 de Maio de 1987. 1987c. p. 

36. 
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2. Fiscalização 

 

Ainda no tocante à primeira dimensão da accountability, grande parte das discussões 

travadas na Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo e na Subcomissão do 

Poder Legislativo orbitou em torno do aspecto da fiscalização de agentes e agências estatais. 

Em que pese se tratarem, em sua maior parte, de propostas visando ao monitoramento de 

diversos agentes de diferentes Poderes, as sugestões distinguiam-se em outros fatores, razão 

pela qual optou-se por classificá-las de acordo com alguns critérios. O primeiro deles levou em 

conta, essencialmente, quem exercia a supervisão, isto é, quem era o tomador de contas. 

Assumindo a ótica do Estado, a fiscalização poder-se-ia, portanto, dizer interna quando 

realizada por agentes e agências estatais (e.g. Câmara dos Deputados, Corte Constitucional) e 

direcionada a agentes e agências do Estado. Seguindo a lógica contrária, tratar-se-ia o 

monitoramento externo daquele promovido por atores não participantes do Estado (e.g. 

sociedade civil, associações civis). Neste sentido, o próximo tópico irá explorar a fiscalização 

em sua manifestação interna.    

 

a) Fiscalização Interna  

 

Seguindo a definição de O’Donnell, as ações promovidas por agentes estatais que visem 

a supervisionar a atividade de outras autoridades públicas são, por natureza, forma horizontal 

de accountability. Esta, por sua vez, é instrumento da Separação dos Poderes, agindo na 

contenção dos excessos e dos arbítrios cometidos por governantes. Contudo, a mesma 

segmentação de Poderes a que ela serve a ela traz complexidade, na medida em que múltiplos 

são os tomadores de contas e múltiplos são os prestadores de contas. Assim, ao longo das 

próximas seções, observar-se-ão as propostas trazidas às reuniões da Assembleia Nacional 

Constituinte tendo como critério sobre quem se exerce a fiscalização, a fim de melhor 

compreender os aspectos intrínsecos de cada Poder que geram preocupações específicas e 

ensejam formas distintas de monitoramento. O primeiro dos Poderes dos quais se irá tratar é o 

Executivo.  
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I. Poder Executivo  

 

Antes de iniciar propriamente o exame das propostas apresentadas pelos constituintes 

no tocante à fiscalização do Poder Executivo, cabe apontar que os debates em torno do tema 

não podem ser dissociados de seu contexto histórico. Iniciada apenas dois anos após o fim da 

ditadura militar, a ANC ainda lidava, em grande medida, com as marcas de um governo 

centralizado ao redor do Poder Executivo. Mais do que isso, com as marcas de um Congresso 

enfraquecido, reduzido a mero Poder de crítica, nas palavras de Eduardo Bonfim.26 Assim, as 

proposições feitas durante a Constituinte objetivavam, mais do que a limitação dos poderes do 

Executivo, à retomada das atribuições legais do Poder Legislativo, perdidas em decorrência do 

regime anterior.  

Isso pode ser percebido nas falas de diversos constituintes, como Osvaldo Macedo, 

Eduardo Bonfim e Tarcísio Holanda. Em reunião da Subcomissão do Poder Legislativo, o 

último afirmou: 

“Tenho a impressão de que a fórmula mais sensata seria partir para inserir o 

Congresso, Parlamento, com mais vigor, entre as instituições mais importantes do 

Estado. (...) O Congresso passar a ter um poder maior.”27 

 

Nesse mesmo sentido, manifestou-se Nelson Marchezan: 

“O grande desafio do Poder Legislativo é reencontrar nas suas atribuições não 

apenas o poder de limitar a força do Executivo, mas sobretudo o de estimular a ação 

do Executivo para resolver os problemas democraticamente. E aí, evidentemente, 

destacaria, talvez como uma das tarefas mais importantes desta subcomissão, 

estabelecer a fiscalização do Poder Executivo pelo Poder Legislativo.”28 

                                                
26 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 53 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 1º de Maio de 1987. 1987c. p. 

91. 
27 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 7ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 63 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 21 de Maio de 1987. 1987c. p. 

72. 
28 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

71. 
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A forma como tal fiscalização seria feita também foi objeto de debate pelos 

constituintes. A título de exemplo, José Jorge propôs que, ao invés de existir uma Comissão 

de Fiscalização responsável pela supervisão de todo o Poder Executivo, se fortalecessem as 

Comissões Técnicas do Congresso (e.g. Comissão da Saúde, da Educação, do Transporte etc.). 

A fiscalização, assim, se daria de maneira setorial, por pessoas com conhecimento técnico, 

analisando o programa do Executivo para a área, bem como sua necessidade, viabilidade e 

andamento. Ainda, deveria ser realizada por pessoas “especializadas”, caso contrário a 

fiscalização seria prejudicada.29 

Sugestão semelhante foi apresentada por Osvaldo Macedo. Após problematizar a 

concentração de poderes nas mãos do Presidente da República, o constituinte ressaltou os 

excessos cometidos pelo Poder Executivo, em especial no tocante à atividade legislativa, 

invadindo “áreas privativas do Legislativo”. Ao final de sua fala, propôs, portanto, que se 

fortalecessem as Comissões Técnicas do Poder Legislativo e que elas passassem a exercer 

funções que à época eram desempenhadas por outros órgãos, como o Conselho Monetário 

Nacional, composto por pessoas nomeadas pelo Presidente da República.30  

 Compartilhando do entendimento dos demais, o constituinte Vivaldo Barbosa ressaltou 

ser dever do Poder Legislativo definir os limites do Poder Executivo, bem como controlar, 

observar e avaliar permanentemente o seu desempenho em nome da população por ele 

representada. Em suas palavras, esta avaliação deveria ser levada “até às últimas consequências, 

chegando à censura, à demissão, até mesmo daquele administrador que não desempenhou bem 

seus cargos, seja ele Ministro de Estado, dirigente de uma empresa ou de um órgão”.31 

É interessante destacar que o que propunha o Sr. Vivaldo Barbosa vai além da 

accountability horizontal como foi definida por O’Donnell. Enquanto este a tratava como a 

                                                
29  BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 3ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

64. 
30 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 53 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 1º de Maio de 1987. 1987c. p. 

85. 
31 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 1ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 114 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 4 de Agosto de 1987. 1987c. p. 

21. 
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existência de agências estatais dispostas e capazes de coibir ações qualificadas como delituosas 

por outros membros do Estado, o constituinte entendia que o mero mal desempenho em seus 

cargos seria o suficiente para que agentes estatais pudessem estar sujeitos à censura e à 

demissão.  

A concepção de accountability adotada por ele aproxima-se mais daquela definida por 

Waldron: a accountability de agência32. À diferença da accountability forense, a accountability 

de agência não exigiria o descumprimento da lei, bastando a mera insatisfação do principal com 

o desempenho das atividades de seu agente para ensejar sua responsabilização ou o término da 

relação de agência. Percebe-se, portanto, que esta consistiria em uma forma menos 

conservadora de accountability, na medida em que os padrões para avaliação da conduta dos 

agentes não restariam necessariamente claros para estes e a preservação da relação de agência 

estaria sujeita unicamente a critérios subjetivos do principal.  

 

1.  Ministros de Estado 

 

 Para além do excesso de poderes do Executivo e aumento das atribuições do Legislativo, 

debateram os constituintes sobre a ingerência do Congresso sobre a nomeação de Ministros de 

Estado. Osvaldo Macedo defendeu que parlamentares pudessem exercer votos de desconfiança 

para Ministros de Estado.33 Ressalvou que, embora tais cargos pertencessem ao Poder 

Executivo, o Governo não seria composto somente por este, devendo as responsabilidades 

administrativas ser partilhadas entre aquele e o Poder Legislativo.  

 A fiscalização dos atos de Ministros de Estado foi outro tópico discutido nas reuniões 

da Constituinte. Em crítica à falta de responsabilização imposta pelo sistema então vigente, 

Humberto Souto argumentou que deveriam os parlamentares ter a prerrogativa de convocar 

Ministros de Estado para as Casas do Congresso, a fim de que prestassem contas 

                                                
32 Tradução livre de “agent accountability”.  
33 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 53 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 1º de Maio de 1987. 1987c. p. 

86. 
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presencialmente, respondendo as perguntas dos congressistas.34 Sobre esta possibilidade, Célio 

Borja também se manifestou: 

“Se V. Exª, amanhã, quiser, no sistema parlamentar, trazer o Ministro da 

Fazenda para discutir um ato administrativo dele, ele estará obrigado a vir. Eu diria 

até, que, no sistema parlamentar, ele está cotidianamente aqui ou pelo menos duas ou 

três vezes por semana estará na Casa, freqüentará o plenário, as comissões, estará 

aberto às interpelações. Então, V. Exª o trará aqui para responder por um ato 

administrativo: a designação do delegado da Receita Federal, ou a homologação de 

uma concorrência pública ou a adjudicação de um serviço a um licitante. E com base 

na resposta que ele der, V. Exª destituirá o ministro, desde que a Câmara vote uma 

moção de censura.”35 

 

No tocante à abertura de processos, Nelson Marchezan sugeriu que a Câmara dos 

Deputados fosse o fórum competente para receber denúncias contra Ministros de Estado.36 Uma 

vez recebida a denúncia, esta seria, então, encaminhada ao Supremo Tribunal Federal para 

julgamento. Esta, consistiria, nesse sentido, em forma forense de accountability, em razão da 

definição por um tribunal da responsabilidade ou não do Ministro, com base em um fundamento 

legal pré estabelecido.   

 A permanência de Ministros de Estado em seus cargos também foi alvo de discussões 

por constituintes. Tarcísio Holanda, por exemplo, sugeriu que o Congresso Nacional tivesse 

poder para realizar julgamentos políticos de Ministros de Estado, determinando sua 

responsabilidade e, eventualmente, sua destituição.37 Rubem de Azevedo Lima também 

                                                
34 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 53 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 1º de Maio de 1987. 1987c. p. 

89-90. 
35 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

77. 
36 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

75. 
37 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 7ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 63 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 21 de Maio de 1987. 1987c. p. 

72. 
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defendeu a responsabilização de Ministros de Estado perante o Poder Legislativo, mesmo que 

se preservasse o sistema presidencialista de governo.38  

 

2.   Sistemas de governo 

 

 O tema que talvez tenha sido o de maior relevância dentro da Comissão da Organização 

dos Poderes e Sistema de Governo e da Subcomissão do Poder Legislativo – e que tinha 

repercussões diretas na forma de organização e na prestação de contas do Poder Executivo – 

foi o da adoção do sistema parlamentarista ou manutenção do sistema presidencialista de 

governo. Ironicamente, apesar de todo destaque dado ao tópico, o povo brasileiro – como 

chamou a atenção Henrique Eduardo Alves –, em sua grande maioria, sequer compreendia o 

significado de parlamentarismo ou presidencialismo.39 

De todas as falas a respeito destes, a de Célio Borja talvez tenha sido a mais 

esclarecedora: 

“No sistema parlamentar há divisão de poderes, porém, dúctil, flexível e no 

sistema presidencial há uma rígida separação, não se permitindo, que os poderes se 

deleguem reciprocamente atribuições e que as mesmas pessoas sejam 

simultaneamente órgãos de um e de outro poder.”40 

 

O sistema presidencialista, vigente no momento, era, no entanto, alvo de duras críticas. 

A então recente experiência com o regime ditatorial militar levantava sérias dúvidas acerca de 

quanto poder se deveria atribuir ao Executivo. O Sistema de Governo parlamentarista surgiu, 

assim, como uma alternativa a um modelo que, para muitos constituintes, mostrava-se propenso 

                                                
38 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 7ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 63 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 21 de Maio de 1987. 1987c. p. 

64. 
39 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 53 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 1º de Maio de 1987. 1987c. p. 

92. 
40 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 62 do Diário da 

Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 20 de Maio de 1987. 1987c. p. 

79. 
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a manifestações autoritárias. Esta era a posição do constituinte Eduardo Bonfim, para quem o 

Presidente da República ter-se-ia transformado em um ditador.41  

  Como delineou o constituinte Célio Borja em reunião da Subcomissão do Poder 

Legislativo, no sistema parlamentar o controle político do Parlamento é amplo e universal. 

Embora este não invada a esfera do Poder Judiciário, ele mantém o Poder Executivo debaixo 

de sua inspeção. Sua possibilidade de controle é tão ampla que o tornaria “efetivamente 

corresponsável pelas ações do Executivo, que, no dizer dos velhos mestres ingleses, seria 

apenas um comitê executivo do Parlamento.”42 

A 1ª Reunião de Audiência Pública da Comissão também abordou a questão da relação 

entre os diferentes Sistemas de Governo e os mecanismos de checks and balances. O 

Constituinte José Fogaça indicou haver simpatia por parte da OAB com relação a um regime 

misto, que mesclasse parlamentarismo e presidencialismo.43 Levantou, então um 

questionamento acerca da possibilidade de se estabelecer um sistema misto sem a dissolução 

do Parlamento, expondo as seguintes dúvidas: 

“Partindo-se do pressuposto da necessidade dos freios e dos contrapesos, 

como poderemos coibir o abuso desse poder de destituir ministros, de derrubar 

gabinetes, se não houver um freio, um mecanismo institucional de segurança, que 

poderia estar localizado na dissolubilidade do Congresso ou da casa legislativa que 

participa da formação do Governo?”44 

 

Mesma preocupação foi externalizada por Márcio Thomaz Bastos, para quem a 

dissolução seria um mecanismo indispensável no sistema parlamentarista para se fazer os freios 
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Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 1º de Maio de 1987. 1987c. p. 

91. 
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e contrapesos entre os Poderes Legislativo e Executivo.45 Mais uma vez, é possível perceber a 

preocupação dos constituintes com a utilização de mecanismos de checks and balances como 

meio de promoção de accountability horizontal.  

Contudo, esta não era posição unânime. Entendia o constituinte Jorge Hage que, em 

virtude do fato de que no parlamentarismo o Governo é um produto do Poder Legislativo, sob 

ele não se caberia falar em sistema de freios e contrapesos, “onde essa coisa do poder inibidor 

limitador do Legislativo são (sic) como algo inadequado, pelo menos como enfoque 

predominante. É claro que permanecerão funções fiscalizadoras, controladoras. Mas isso tem 

de deixar de ser a tônica predominante (...)”. 46 

Ainda no debate em torno dos Sistemas de Governo, pontuou Victor Faccioni que o 

sistema presidencialista promove o “desgaste simultâneo de todos”, na medida em que um 

Poder impede o funcionamento de outro.47 Uma possível leitura dessa afirmação do 

Constituinte é a de que o excesso, em decorrência do presidencialismo, de freios e contrapesos, 

desenhados para evitar abusos por parte de autoridades públicas – alinhando-se neste ponto à 

accountability em sua dimensão horizontal – acabaria por tornar o sistema ineficiente. Assim 

também entendia Célio Borja, para quem, sob o parlamentarismo, “aquelas dificuldades para 

colaboração entre poderes que o sistema presidencial oferece, desaparecem”.48 

Seguindo a mesma linha de pensamento, o constituinte Eduardo Bonfim criticou o 

presidencialismo, sistema segundo o qual não gera saídas para crises institucionais.49 

Argumentou que, da forma como foi estruturado, este permitiria como soluções apenas a 
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Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 4 de Agosto de 1987. 1987c. p. 

19. 
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Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Brasília, Congresso Nacional, Ano I, 1º de Maio de 1987. 1987c. p. 

91. 



 

 

23 

renúncia do Presidente da República ou golpes de Estado, citando como exemplo a história da 

América Latina. Concluiu dizendo acreditar que o parlamentarismo, nesta forma de 

corresponsabilidade e solidariedade entre dois Poderes, propiciaria saídas para crises 

institucionais. Uma destas, levantou Jorge Hage, seria a própria destituição do Governo, em 

resposta a seus atos.50  

Os sistemas de governo também foram avaliados sob a perspectiva de suas 

consequências em termos de responsabilidade dos Poderes. Jorge Hage ponderou que a 

modificação para o sistema parlamentarista reforçaria a responsabilidade do Legislativo perante 

a população e, por conseguinte, a elevação da capacidade de controle dele pela sociedade.51 

Ressaltou que outras formas de controle, como conselhos disciplinares e comissões, não seriam 

efetivos sem que se reforçassem as formas de responsabilização e controle do povo sobre o 

poder e da sociedade sobre o Congresso. 

 Outro a criticar o sistema de governo presidencialista foi o constituinte Humberto Souto. 

Afirmou que o presidencialismo, da forma como adotado no Brasil, cria privilégios, alimenta 

corrupções e cerca o burocrata de poder, impedindo que a sociedade, em posição de 

subalternidade em relação ao Poder Executivo, consiga promover mudanças.52 Salientou que, 

como aspecto típico, o presidencialismo não atribui responsabilidade, tendo, por consequência, 

o descumprimento generalizado das leis. 

Adotando um tom um pouco mais cauteloso, Osvaldo Macedo demonstrou sua 

preocupação com uma implementação súbita do sistema parlamentarista. Ponderou o 

constituinte:     

“Sr. Presidente, acho que todos estamos de acordo em que é impossível fazer 

uma mudança radical, nesta hora, de presidencialismo para parlamentarismo. Mas 

todos estamos igualmente de acordo que devemos montar estruturas que nos 

encaminhem para o parlamentarismo. Então, concordo que não devamos abdicar da 
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51 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 7ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 63 do Diário da 
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eleição direta para Presidente da República. É um sonho nacional, e dele o País não 

abre mão. Mas é também um sonho nacional o de que os poderes não se concentrem 

excessivamente nas mãos do Presidente da República, como estão concentrados hoje 

e como estiveram nos últimos anos.”53 

 

Mesma era o posicionamento de Jutahy Magalhães:  

“Tivemos o maior movimento cívico e popular de nossa História recente, com 

a mobilização para eleições diretas para a Presidência da República. É óbvio que será 

muito difícil não termos um Presidente eleito pelo voto direto, pelo sufrágio universal 

e secreto, como direito garantido na nova Constituição. Esta é a minha visão: temos 

de assegurar eleições diretas para Presidente da República.”54 

 

 Mesmo apoiadores do sistema parlamentarista, a exemplo de Tarcísio Holanda, 

mostravam-se reticentes à sua implementação no Brasil em 1988.55 Fica evidente, portanto, que 

os anseios populares por eleições diretas para a Presidência da República, particularmente após 

duas décadas de impossibilidade do exercício deste direito, tiveram grande peso na tomada da 

decisão acerca do sistema de governo a ser implementado.  

 

II. Poder Legislativo 

 

 As discussões em torno das formas de fiscalização do Poder Legislativo foram extensas, 

inúmeras tendo sido as proposições apresentadas pelos constituintes. Esta seção se dedica a 

examiná-las. 
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1.   Comparecimento, Recesso e Remuneração Parlamentar 

 

O comparecimento de parlamentares em sessões plenárias do Congresso foi um dos 

controversos temas atinentes à accountability abordados pelos constituintes. Isso, na medida 

em que, entendido o parlamentar como agente e seu eleitorado como principal, sob uma 

perspectiva de teoria da agência, a ciência de onde o congressista está e do que ele está fazendo 

é uma forma de prestação de contas, de monitoramento da atividade do agente pelo principal.  

A respeito do tema, o constituinte Rubem de Azevedo Lima trouxe pesquisas feitas pelo 

Congresso brasileiro em 1963 que recomendavam a adoção constitucional ou regimental de 

multas aos Deputados e Senadores que não permanecessem em Brasília por um período anual 

pré definido, bem como àqueles que faltassem às sessões plenárias ou às reuniões das comissões 

técnicas sem motivo justificado.56    

 Ao se debruçar sobre o tópico, Victor Faccioni discursou: 

“(...) compete ao Deputado e ao Senador a representação do eleitorado do seu 

Estado no campo político. E essa representação se exerce de que forma? No 

encaminhamento de proposições da comunidade ou de setores que representa, na 

fiscalização dos atos do Poder Executivo. Essa fiscalização se exerce em todo o 

território nacional, a fim de estabelecer, de uma vez por todas, que um Deputado que 

está no seu Estado, participando de uma reunião com agricultores, com produtores, 

com trabalhadores, está cumprindo o seu papel, enquanto é dado como omisso e 

ausente das suas competências. Muitas vezes o nosso papel está sendo cumprido de 

forma mais ampla, mais plena, mais profunda, quando mais participamos de reuniões 

com setores da comunidade do que propriamente dentro da comissão técnica ou do 

plenário ou, inclusive, votando matéria pertinente.”57 
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57 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 53 do Diário da 
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Como se pode observar, mais do que a presença parlamentar no Congresso, a própria 

concepção do papel do congressista estava sendo alvo de reflexão. Concluiu o constituinte 

afirmando que não se pode mensurar o trabalho do parlamentar apenas pela presença dele no 

plenário da Câmara ou do Senado, lembrando, ainda, que aquele se inicia com a representação 

e com a fiscalização e se conclui com a legislação, a qual nem sempre se faz necessária. 

Outro grupo de constituintes, no entanto, defendia que deveria ser punida a ausência de 

parlamentares no Congresso. Mendes Ribeiro propunha que o não comparecimento à sessão 

plenária da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional resultasse em desconto de um a 

trinta avos do salário de parlamentares, proposta criticada por Rubem Branquinho. Justificou 

este: “(...) com isso não concordo, porque, muitas vezes, o parlamentar está em outro local ou 

no seu Estado, em pleno exercício do seu mandato. Ou até em viagem internacional.”58  

Como alternativa à multa, o Presidente da Subcomissão Bocayuva Cunha sugeriu que 

fosse diminuído o número de sessões plenárias obrigatórias: “se tivéssemos duas sessões 

plenárias por semana, aí realmente, nesses dois dias, não haveria por que o parlamentar não 

comparecer.”59 Complementou sua fala com a lembrança de que vários países somente realizam 

sessões plenárias alguns dias por semana, deixando os dias restantes para trabalhos de comissão 

ou atividades fora do Congresso. 

Contudo, dois pontos de vista entraram em choque. De um lado, Bocayuva Cunha 

defendia que, caso se reduzisse o número de sessões plenárias obrigatórias, não haveria motivos 

para que parlamentares faltassem a esses dias, devendo ser aplicada multa, caso o fizessem. De 

outro, o constituinte Miro Teixeira entendia que não era necessário alterar o número de sessões 

plenárias obrigatórias, bastando que se aumentasse o limite de faltas a sessões plenárias de um 

terço para metade, sob pena de perda de mandato. Bocayuva Cunha, por sua vez, entendia que 

adotar esta regra seria incorrer no erro de julgar que o deputado somente está trabalhando 

quando está em sessão plenária.60 
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 Similar à problemática anterior, a duração do recesso parlamentar foi, também, objeto 

de divergências. Sobre a questão, expressou sua preocupação José Guedes: 

“Acredito que uma redução do período de recesso vai transmitir a toda a 

população uma impressão positiva sobre os trabalhos das duas Casa do Congresso 

Nacional. No passado já se argumentava no sentido de que o recesso é uma forma de 

afastar este poder das reivindicações populares. (...) Temos quatro meses de recesso. É 

realmente um período bastante extenso. Sabemos que nosso trabalho não se restringe 

apenas a Brasília, já que ele se realiza principalmente em nossas bases, dada a 

necessidade de manter o eleitor mais próximo de nós. Dependemos do seu apoio. Eis 

por que abraço a ideia, que considero da maior importância.”61  

 

Opinião diversa foi sustentada pelo constituinte Victor Faccioni, que ressaltou que o 

recesso não consiste em momento de férias da atividade do parlamentar. Este significaria apenas 

a liberação de uma das partes dessa atividade, de modo que que ele pudesse complementar sua 

ação com atribuições plenas da representação.62 A título de exemplo, citou os Estados Unidos, 

onde, a fim de que os congressistas pudessem dar maior atenção a suas bases, o período de 

recesso seria mais extenso. Como bem delineou:  

“A audiência da opinião pública, o convívio do parlamentar com sua área de 

representação, na discussão de problemas de interesse nacional ou de interesse local 

e regional, nem sempre se iniciam dentro do Congresso. Na maioria das vezes 

terminam dentro do Congresso, mas se iniciam junto às bases de representação do 

parlamentar, envolvendo sua participação em reuniões de cooperativas, de clubes, de 

entidades religiosas, de entidades de classe, de trabalhadores, de associações, da área 

econômica e social.”63 
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Concluiu salientando que o mandato político-representativo se exerce em caráter 

permanente, exercendo o parlamentar função fiscalizadora, não importa onde esteja. Propôs, 

desse modo, que se pensasse em uma espécie de recesso mensal, de uma semana por mês para 

audiências, reuniões e outros tipos de atividades que complementassem a atividade parlamentar. 

Sugestão alternativa foi a de que não houvesse sessões plenárias todos os dias em ambas as 

Casas do Congresso, ou que dois dias por semana fossem dedicados às reuniões das comissões. 

Trouxe como exemplo a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que mantinha uma 

comissão representativa que funcionava durante os períodos de recesso, duas vezes por semana, 

com reuniões plenárias.64
 

Por derradeiro, levantou-se a questão da repercussão da eventual escolha pelo sistema 

parlamentarista de governo na duração do recesso parlamentar. O constituinte Henrique 

Córdova defendeu que caso se optasse pela continuidade do presidencialismo, o período de 

funcionamento do Poder Legislativo deveria ser revisto, pois a seu ver seria “profundamente 

desgastante” exercer as atividades legislativas durante 8 meses contínuos por ano.65 Justificou-

se dizendo que o povo espera que o Congresso Nacional exercite sua capacidade de fiscalização, 

embora esse não disponha de meios para fazê-lo. 

Em reunião da Subcomissão do Poder Legislativo, o Presidente Bocayuva Cunha 

confessou ter dúvidas sobre o arquivamento da proposta que igualava o vencimento de 

deputados e senadores ao de autoridades do Executivo e do Judiciário. Afirmou, contudo, 

concordar com as objeções de Rubem Branquinho e Jorge Hage de que ficaria o Legislativo na 

dependência de outro Poder.  

Em seguida, se manifestou sobre a proposição de que os salários de deputados ou 

senadores fossem divididos em três partes. Criticou a ideia, argumentando ver nela um 

subterfúgio fiscal: “Por que três partes? Para deixar de pagar imposto de renda sobre uma parte? 

Só pode ser por isto. Por que a coisa não pode ser de maneira extremamente transparente?”66 
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Esta fala deixa clara a preocupação do constituinte com transparência, uma das dimensões já 

discutidas de accountability, essencial para o exercício do controle, seja institucional, seja por 

parte da sociedade.  

Finalizou seu discurso ponderando sobre a uso da remuneração parlamentar como 

instrumento de promoção da presença parlamentar no Congresso. À semelhança de proposta 

mencionada na seção anterior, o salário estaria vinculado à frequência com que congressistas 

compareceriam às sessões legislativas, de forma que aquele deputado ou senador que estivesse 

ausente teria seu jeton descontado, desconto a que se deu nome de jeton negativo.67 Tal 

proposta, no entanto, não ficou isenta de críticas. O constituinte José Jorge repisou que aceitar 

a possibilidade de um jeton negativo significaria concordar com a ideia de que o trabalho do 

parlamentar se resume em ficar sentado no plenário, quando “o parlamentar ausente do plenário 

pode estar trabalhando e é provável que esteja”.  

 

2.   Imunidade Parlamentar 

 

Diversos constituintes dedicaram parte de suas falas à matéria das imunidades 

parlamentares. Entre eles, Farabulini Júnior, Bocayuva Cunha, Célio Borja, Victor Faccioni e 

João Emilio Falcão. Já existente antes da Constituição Federal de 1988, o instituto da imunidade 

parlamentar consiste em exceção ao princípio da isonomia, garantindo ao parlamentar a 

inviolabilidade no exercício de seu mandato por suas opiniões e votos, salvo na hipótese de 

crime contra a honra.68 Outros reflexos da inviolabilidade seriam a imunidade à prisão e ao 

processo penal, bem como a isenção dos deveres públicos impostos a todos os cidadãos que 

importassem impedimento absoluto ao exercício do mandato político.69 
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Com efeito, trata-se a imunidade parlamentar não somente de instrumento de garantia 

da continuidade e da ininterruptibilidade do mandato parlamentar, mas também de mais uma 

forma de manifestação da separação dos poderes, garantindo ao Poder Legislativo autonomia, 

independência e proteção contra investidas de outros Poderes. A atividade desenvolvida dentro 

do Parlamento por seus membros estaria sujeita apenas à autoridade da Casa a que estes 

pertencessem. Em outras palavras, teria esta, além de autonomia administrativa e financeira, o 

poder de polícia exclusivo sobre aquilo e aqueles que se encontrassem em seu recinto.70 

Consequência disso, teria o Parlamento o poder de decidir processar – e mesmo punir – os seus 

próprios membros, evitando eventuais perseguições políticas.71 Esta era justamente a 

preocupação de Paulo Affonso Martins de Oliveira, que propôs que a Câmara ou o Senado 

tivessem uma Comissão própria para o exame de acusações de quebra de decoro por parte de 

parlamentares.72  

Gostaria de fazer, aqui, uma distinção que considero importante. Tratou-se, até o 

momento, fundamentalmente, de formas de accountability realizadas por um Poder sobre  

outro, ou como irei me referir daqui por diante, inter-poderes. Porém, o arranjo de que trata o 

parágrafo anterior consiste em algo diferente, visto que a fiscalização e resposta vêm não de 

fora, mas de dentro do próprio poder, razão pela qual convencionei chamá-la de accountability 

intra-poder. Esta distinção será relevante mais adiante, quando forem abordadas formas de 

controle alternativas.   

 Retornando ao tópico das imunidades parlamentares, havia, contudo, certa preocupação 

entre os constituintes acerca de seus limites. Uma dúvida que pairava durante a Assembleia 

Nacional Constituinte dizia respeito à possibilidade de se processar parlamentares após o 

mandato. Isso porque o artigo do Projeto Afonso Arinos que tratava da imunidade parlamentar 

previa que deputados e senadores seriam invioláveis durante o mandato, sem mencionar com 

clareza se, ao fim deste, poderiam ser responsabilizados por opiniões, palavras e votos 
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proferidos em seu curso.73 Ainda acerca das imunidades parlamentares, uma das propostas que 

circulava na Subcomissão do Poder Legislativo cogitava retirar delas os crimes comuns. A 

justificativa, segundo Victor Faccioni, seria a de que estes desmoralizariam a imunidade 

parlamentar, sendo o Brasil a única nação democrática a adotar tal regra.74  

Já outros constituintes acreditavam que se deveria observar com maior cautela 

limitações ao instituto das imunidades parlamentares. Era a posição defendida por João Emílio 

Falcão: 

“Claro que qualquer cidadão não aceita que um deputado mate sua amante, 

sua mulher, ou seu rival, no meio da rua, e venha para cá valer-se da sua imunidade. 

(...) Comecei minha carreira como repórter de polícia, no Rio de Janeiro, e cansei de 

ver policial, detetive, pegar o sujeito e botar um pacote de maconha, uma coisa 

qualquer no seu bolso, e acusá-lo de maconheiro. É preciso ter muita cautela. Acabar 

com a imunidade pode ser muito bom e pode levar a uma perseguição, a um critério 

policial em cima dos Parlamentares.”75 

 

III. Poder Judiciário 

 

Em razão de sua própria natureza, os debates travados em torno do Poder Judiciário 

diferenciaram-se daqueles acerca dos demais Poderes. Com efeito, a forma de chegada de 

membros do Judiciário em seus cargos em grande medida pautava as conversas a respeito dele, 

por vezes limitando as pretensões de seus integrantes, como demonstrará esta seção.   

A 1ª Reunião de Audiência Pública da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema 

de Governo teve por objeto o Poder Judiciário e o Ministério Público. Iniciou-se o encontro 

com a discussão em torno da autonomia financeira e orçamentária do Poder Judiciário, proposta 
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defendida por Márcio Thomaz Bastos. Esta, segundo o Presidente do Conselho da OAB, seria 

essencial para que o Judiciário pudesse se reestruturar e se assumir como Poder, deixando de 

ser mero apêndice do Executivo76.  

Em continuidade, o Constituinte Vivaldo Barbosa recordou que a função judiciária é a 

única autônoma do controle popular. Enquanto o Executivo e o Legislativo seriam controlados 

eleitoralmente pelo povo, por mandato popular, o Judiciário fugiria a este controle, razão pela 

qual sua autonomia financeira e administrativa deveria ser vista com muita cautela.77 Propôs o 

Constituinte que, à semelhança do que acontece no Congresso norteamericano, o Poder 

Legislativo autorizasse, periodicamente, a liberação de verbas para as diversas agências da 

administração, mediante a prestação de contas do desempenho anterior, exercendo, desta forma, 

controle sobre o Judiciário.  

Em seguida, acrescentou que tal controle não deveria se resumir apenas à liberação de 

verbas, se estendendo também à criação de cargos e à nomeação de Desembargadores.78 A razão 

desta afirmação residiria no fato de que, como depositário da soberania nacional, caberia ao 

Legislativo prover permanentemente ao Judiciário feedback “do seu desempenho e dos desejos, 

das aspirações, do contentamento ou da insatisfação da opinião pública sobre seu 

funcionamento”. 

Manifestou-se, ainda, sobre a matéria, o Ministro Sydney Sanches, em nome do 

Supremo Tribunal Federal. Disse que a exigência do sistema até então vigente de submissão do 

Poder Judiciário ao crivo dos Poderes Executivo e Legislativo no tocante as suas propostas 

orçamentárias deveria ser revista e que, pela futura Constituição, o crivo do Poder Legislativo 

já seria suficiente para lhes conferir legitimidade.79  
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No mesmo sentido, expôs seu entendimento o Constituinte Raul Ferraz:  

“(...) não é nada demais o Poder Judiciário apresentar-se perante o Legislativo 

para prestar suas contas, pois, afinal, o Poder Legislativo se apresenta diretamente 

perante o povo, nas ruas, nos palanques, nos comícios, nos programas de televisão. 

(...) Creio ser esta uma grande oportunidade para se introduzir, na Constituição, 

mecanismos que possibilitem ao Judiciário falar à Nação. Esse Poder está precisando 

falar à Nação, porque está imprensado entre os Poderes Legislativo e Executivo, e 

pouco se noticia sobre ele, quando sabemos que tem excelentes serviços prestados ao 

País. (...) Esta é uma oportunidade para que o Poder Judiciário possa apresentar-se 

melhor perante a Nação, prestando contas aos representantes do povo.”80 

 

Percebe-se que a fala do Constituinte evidencia preocupação com a accountability em 

suas dimensões tanto horizontal quanto vertical. Horizontal no que tange à prestação de contas 

com o Poder Legislativo e vertical no que diz respeito ao maior diálogo com a sociedade civil, 

em que pese entre eles não haver relação de representação eleitoral, faceta mais aparente da 

accountability vertical.     

Questionado a respeito da possibilidade de concessão ao Judiciário de autonomia 

administrativa e política, Márcio Thomaz Bastos reconheceu que esta seria consequência das 

autonomias financeira e orçamentária. Reiterou, contudo, que “o sistema democrático de 

separação dos Poderes com os checks and balances com os controles tem de continuar a existir, 

de modo que um Poder fiscalize o outro”.81 

Na mesma esteira, o Min. Sydney Sanches disse entender que a autonomia política, 

administrativa e financeira do Ministério Público é condição sine qua non para a garantia da 

independência do parquet de influências externas, seja no âmbito estadual ou federal.82 

Promovida sua autonomia, gozariam os membros do Ministério Público de maior segurança, 
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isenção e neutralidade, a bem do interesse público e da Justiça. A contrapartida de contarem 

com as mesmas garantias conferidas aos Magistrados seria sua sujeição aos mesmos 

impedimentos. 

 

IV.   Controles alternativos 

 

Em grande parte, as propostas até agora revisitadas sugeriam, de forma simplificada, a 

fiscalização de um Poder por outro, claramente definido. No entanto, não se limitaram as 

proposições dos constituintes a este tipo de estrutura de monitoramento, como será demonstrado 

abaixo. 

Durante as reuniões da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, 

discutiu-se o controle disciplinar da Magistratura. Afirmou o Min. Sydney Sanches entender 

que, caso os demais Constituintes chegassem à conclusão que um controle disciplinar externo 

da Magistratura devesse existir, então, por simetria, órgãos com idêntica função deveriam ser 

criados nos Poderes Executivo e Legislativo, visto que um Poder incontrolado e incontrolável 

estaria “muito próximo do arbítrio e de uma ditadura”.8384 Apontou, por outro lado, a 

necessidade de se ter cuidado para não se impor um controle disciplinar externo excessivo, o 

qual pudesse pôr em xeque a independência dos Magistrados. Questionou, em seguida a que 

Poder esses órgãos de controle pertenceriam:  

“[s]e não pertencerem a nenhum Poder, serão órgãos soltos na tripartição de 

Poderes? O que também é uma idéia perfeitamente sustentável: um Tribunal de Contas 

poderia ser um órgão de controle de contas dos três Poderes e não pertencer a nenhum 

deles. Só que fica sem um sustentáculo, sem uma base. O Ministério Público poderia 

ter uma grande atuação nessa área, se desvinculasse do Poder Executivo.”85 
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Complementou, no entanto, dizendo preferir um arranjo que reunisse no mesmo órgão 

de controle representantes dos Três Poderes e da coletividade, quando interrogado pelo 

Constituinte Egídio Ferreira Lima.86 Exemplificou o Ministro que a participação da coletividade 

poderia se dar por intermédio de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e de outras 

entidades de classe a nível nacional. Estruturas como essa poderiam ser entendidas como formas 

de controle misto, reunindo em um mesmo órgão integrantes do Estado e da sociedade civil.  

Sob a perspectiva da accountability, esse tipo de arranjo é interessante, pois, ao se buscar 

ampliar a participação popular mediante a inclusão de integrantes da coletividade em um órgão 

estatal, transforma-se uma potencial forma de prestação de contas vertical em accountability 

horizontal. Isso porque tais representantes da sociedade civil, capazes de promover 

reivindicações sociais contra atos ilícitos de autoridades públicas, a partir do momento em que 

o fazem em uma agência estatal, passam a exercer este controle como Estado e não mais como 

meros cidadãos, configurando, assim, a prestação de contas em sua dimensão horizontal.  

Subsequentemente, ao tratarem da possibilidade de se instituir um Tribunal 

Constitucional, os Constituintes cogitaram atribuir à Corte o papel de fiscal dos Três Poderes. 

Essa foi a posição de Leite Chaves, para quem o Tribunal Constitucional deveria estar acima 

do Executivo, Legislativo e Judiciário, sob a justificativa de que uma Constituição deveria 

contar com um órgão – permanente – fiscalizador de sua fiel aplicação e interpretação.87 A 

existência de tal ente estatal, configuraria, portanto, mais uma forma de accountability 

horizontal, por se tratar de uma prestação de contas entre agências estatais, em que pese não 

pertencer a Corte Constitucional a algum Poder específico. 

Ainda, como foi visto anteriormente, a accountability pode ser vista não somente pela 

ótica da fiscalização por parte do Estado ou da sociedade civil, mas também, pela perspectiva 

de quem dentro do Estado a exerce. Mais especificamente, se este controle é feito pelo próprio 

ou pelos demais Poderes. Assim, um exemplo de accountability intra-poder pôde ser 
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identificado na fala de Rubem de Azevedo Lima, que propôs a criação de um Conselho do 

Congresso, que teria teria por função apreciar desvios de comportamento congressual e 

recomendar às mesas diretoras do Senado e da Câmara as providências corretivas cabíveis, 

“sobretudo no tocante à eliminação dos privilégios dos congressistas”.88 

A última das formas “alternativas” de controle apresentadas teve como alvo o Poder 

Judiciário. Expôs Márcio Thomaz Bastos que, em contrapartida à autonomia financeira e 

orçamentária, sujeitar-se-ia o Poder Judiciário a um controle exterior – independente de seus 

controles internos – do qual participassem seus jurisdicionados.89 Este recairia não sobre os atos 

jurisdicionais do Poder Judiciário, mas sobre seus atos administrativos, com a finalidade de que 

a sociedade tivesse conhecimento de sua atuação e da direção em que caminharia provido de 

autonomia. 

No seguinte trecho, Márcio Thomaz Bastos explica com mais detalhes os contornos da 

comissão de fiscalização do Poder Judiciário, a quem incubiria o exercício de tal controle:  

“(...) um organismo composto fundamentalmente por jurisdicionados em 

todos os níveis da Justiça, encarregado de controlar e de tomar as contas do Poder 

Judiciário. Tomar as contas do Poder Judiciário não apenas em relação à realidade 

presente deste Poder, mas também ao seu planejamento e ao seu futuro, na medida em 

que grande parte dos defeitos da estrutura do Poder Judiciário (...) refere-se ao fato de 

que há um descompasso entre este Poder e a realidade social.”90 

 

Após a exposição da proposta, o Relator da Comissão, Egídio Ferreira Lima, sugeriu 

que este órgão fosse composto por integrantes do Parlamento, do Ministério Público, da 

Magistratura e da OAB eleitos pelo Congresso Nacional. Em resposta, o Presidente do 

Conselho da OAB disse considerar esta uma opção interessante, acrescentando entender que o 

                                                
88 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 7ª Reunião Extraordinária 

da Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 63 do Diário da 
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Ministério Público também deveria ter um órgão exterior de controle91. Mais uma vez, 

identifica-se aqui a propositura de formas de controle misto dos Poderes. 

 

V. Outros temas 

 

 Nas seções anteriores, foram expostas propostas organizadas de acordo com o critério 

de qual Poder era objeto de fiscalização. Esta seção é dedicada às falas que trouxeram sugestões 

que não necessariamente se encaixavam idealmente no critério acima, merecendo atenção 

especial.  

 

1.   Função fiscalizadora do Poder Legislativo 

 

 O papel fiscalizador do Poder Legislativo, tanto sobre matérias financeiras quanto de 

execução orçamentária, talvez tenha sido um dos pontos menos controversos durante a 

Assembleia Nacional Constituinte. Henrique Córdova atribuía tal papel à legitimidade 

resultante de eleições, a qual seria “suficiente e necessária para proceder à fiscalização externa 

de todos os atos administrativos, de todos os órgãos públicos vinculados a quaisquer outros 

poderes.”92  

Decorria a função fiscalizadora também da própria Constituição, que destinou órgão 

fiscalizador específico para auxílio do Congresso: o Tribunal de Contas. Este, por provocação 

de deputado ou senador, teria o dever de instaurar tomada de contas ou auditoria para apuração 

de desvios ou malversação de recursos orçamentários, apresentando relatório à Casa onde se 

originou a denúncia.93 Entretanto, como criticou Luiz Alberto Martins de Oliveira, a despeito 
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de sua natureza de órgão auxiliar, definida por dispositivo constitucional, os Tribunais de 

Contas estar-se-iam constituindo, efetivamente, em um quarto Poder.94 

De fato, a falta de entrosamento entre os Tribunais de Contas e o Congresso era objeto 

de preocupação entre os constituintes, o que para alguns poderia prejudicar o monitoramento 

das atividades fiscalizatórias daqueles. Farabulini Júnior, por exemplo, apontou como, apesar 

de ser órgão auxiliar do Poder Legislativo, era difícil para parlamentares entrar em contato com 

Ministros de Tribunais de Contas, tarefa que, segundo ele, seria mais árdua do que falar com o 

Presidente da República.95 Victor Faccioni, por sua vez, confessou não se lembrar de ter 

assistido a alguma sessão em que o Tribunal de Contas da União comparecesse perante o 

Congresso Nacional para apresentar e defender seu parecer sobre as contas da União, propondo 

logo em seguida que houvesse uma sessão ou, ao menos, uma reunião da respectiva Comissão 

Técnica com esta finalidade.96 

 Criticou-se, ainda, a falta de condições tanto dentro do Congresso Nacional quanto dos 

Tribunais de Contas para exercer o papel fiscalizador.9798 João Emílio Falcão argumentou que 

o Tribunal de Contas não teria condições de fazer uma auditoria, visto que a quantidade de 

trabalho em muito excedia a capacidade do corpo de funcionários de que dispunham. De fato, 

tal preocupação reflete aquilo que O’Donnell chamou de accountability horizontal. Isso, em 

virtude do fato de que, mais do que a existência de agências estatais dispostas e legalmente 

autorizadas a reagirem a abusos por parte de outras, a prestação de contas em sua dimensão 

horizontal depende da capacidade fática de ação destes órgãos, para que dentro de suas 

prerrogativas possam coibir e punir agentes estatais que tenham agido delituosamente. Esse é 
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um ponto de enorme relevância a se notar. De nada adianta a previsão de formas de 

accountability no papel, se, faticamente, não há recursos para promover tal fiscalização.  

Outro obstáculo enfrentado pelo Poder Legislativo, no que tange a sua ação 

fiscalizadora, seria a errônea interpretação da Constituição então vigente. De acordo com José 

Jorge, o Governo teria criado uma tese durante anos de que o Congresso Nacional somente 

poderia tomar conhecimento dos atos, convênios e tratados iniciais firmados pelo Presidente da 

República, sem ter capacidade de interferir, em absoluto, em suas consequências, ainda que 

estas viessem a ser lesivas ao interesse do País.99  

 

2. Mandato e estabilidade de cargo 

 

 Em tema conexo ao Tribunal de Contas, a subcomissão do Poder Legislativo apresentou 

proposta em que os membros daquele teriam cargos não vitalícios.100 A ideia não contava com 

a aprovação de todos, no entanto. O constituinte Henrique Córdova afirmou ver com receio a 

adoção de mandatos temporários, com o qual correr-se-ia o risco de “transformar a Corte de 

Contas em um instrumento de alto poder de pressão para assegurar a eleição para o Parlamento, 

ou qualquer outra posição, àqueles que dele saem.”101 Lúcio Alcântara, por sua vez, disse 

entender que a vitaliciedade, ao proporcionar segurança e garantia, esta sim, levaria ao abuso 

dos cargos.102  

 Para além do fato de estar se tratando do mandato de membros do Tribunal de Contas, 

a discussão é relevante para fins de accountability, em qualquer órgão ou Poder, na medida em 

que a opção pela vitaliciedade gera dois efeitos. Em primeiro lugar, ela significa que o ocupante 
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do cargo não terá que passar por novas eleições a fim de buscar a recondução, instrumento este 

que configura uma forma de prestação de contas. Em segundo lugar, a vitaliciedade pode levar 

a abusos da posição de segurança e estabilidade de que goza o agente estatal e, em alguns casos, 

mesmo tornar mais difícil sua responsabilização pelo cometimento de atos ilícitos. 

 

3. Indicações políticas 

 

 Uma grave questão foi posta no tocante à forma de composição dos Tribunais de Contas. 

Hélio Manhães manifestou seu descontentamento com a competência privativa do chefe do 

Poder Executivo, que tem as suas contas julgadas por um Tribunal de Contas, de indicar quem 

vai integrar esse mesmo Tribunal.103 A prática, argumentou o constituinte, contribuiria para a 

indicação de amigos e apaniguados políticos na esperança de que sua conta fosse aprovada. De 

fato, de nada adianta, sob a perspectiva da accountability, que haja instrumentos políticos de 

responsabilização de autoridades públicas se aqueles que os aplicam não são imparciais e 

independentes.  

Como solução para o problema apontado, Nelson Wedekin sugeriu que a iniciativa da 

proposição dos nomes para os Tribunais de Contas fosse do Congresso, que, até então, somente 

era responsável por aprovar aqueles indicados pelo Poder Executivo. Farabulini Júnior 

argumentou que, fosse esse o caso, os nomes indicados não poderiam ser do próprio Poder 

Legislativo.104 Outra alternativa veio do constituinte Luiz Alberto Martins de Oliveira, para 

quem a indicação dos membros dos Tribunais de Contas deveria ser igualmente repartida entre 

os Três Poderes.105 Em proposta oposta à dos demais, Manoel Ribeiro defendeu que a 
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constituição do Tribunal de Contas deveria ser totalmente desvinculada de qualquer Poder, 

devendo o órgão ser preenchido via concurso público.106  

 

4. Foro especial 

 

 A accountability forense, delineada por Waldron, descreve formas de prestação de 

contas tendo como embasamento um fundamento legal predeterminado perante um órgão, em 

geral uma corte. Nesse sentido, o foro especial, assim como as imunidades parlamentares, uma 

exceção ao princípio da isonomia, delimitaria de antemão o órgão competente para aferir a 

responsabilidade de deputados e senadores. Célio Borja visualizava dois sistemas possíveis de 

responsabilização de parlamentares, o primeiro deles envolvendo o foro especial.  

Neste primeiro modelo, todos os deputados e senadores seriam julgados pelo Supremo 

Tribunal Federal, não havendo necessidade de prévio exame das Casas do Congresso para o 

processo, em virtude da “tamanha isenção” da Corte em face das paixões políticas e pressões 

de qualquer ordem.107 Já no segundo sistema, que não contaria com um foro especial, seriam 

julgados os parlamentares por juízes de primeira instância, devendo haver o prévio aval da 

Câmara ou do Senado para que o deputado ou senador respondesse em juízo pelos crimes que 

lhe fossem imputados.  

A grande questão que vejo surgir aqui é que parece haver certa desconfiança implícita 

na atuação isenta dos juízes de instâncias inferiores à do STF. Ela fica clara não somente quando 

o constituinte sugere que a abertura dos processos contra parlamentares passe necessariamente 

pela autorização por parte do Parlamento quando estes não fossem ser julgados direto pelo 

Supremo, mas também quando Célio Borja explica o porquê da escolha desta corte como sede 

do foro especial:  

“(...) não nos Tribunais de Justiça, porque estão muito próximos do clamor 

da opinião pública, não porque seus juízes não sejam isentos, mas porque a pressão 
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da opinião pública é muito mais atuante, muito mais forte, está muito mais 

próxima.”108 

 

Isso traz sérias preocupações para a accountability forense, visto que ela se fundamenta 

na responsabilização de agentes estatais tomando como parâmetros de julgamento única e 

exclusivamente aqueles previamente estabelecidos por lei, não havendo espaço para definição 

de critérios arbitrários pelo julgador, mesmo que influenciado pela pressão popular.  

 

5. Compartilhamento de responsabilidades 

 

 Uma questão interessante que surgiu no bojo de uma discussão sobre o veto presidencial 

a projetos de lei aprovados por ambas casas legislativas, embora não diga respeito 

especificamente ao veto, é o compartilhamento de responsabilidade dentro do contexto da 

accountability, aqui entendida como prestação de contas pura e simplesmente – não se tratando 

das hipóteses de comportamentos ilícitos de agentes estatais. Lúcio Alcântara trouxe ao 

conhecimento da Subcomissão do Poder Legislativo a existência de uma proposta que previa 

que o Presidente da República poderia consultar o Supremo Tribunal Federal sobre a 

constitucionalidade da lei que ele deveria sancionar ou vetar.109 A ideia permitiria que o chefe 

do Executivo compartilhasse com outro Poder a responsabilidade por sancionar ou não 

determinado projeto de lei, de sorte que não tivesse que suportar isoladamente os efeitos de sua 

decisão, caso impopular.  

 

6. Suporte legal e constitucional para a fiscalização 
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Condição para o exercício da accountability horizontal, a existência de agências que 

tenham o direito e o poder legal para exercer a fiscalização, como delineado por O’Donnell, foi 

também objeto da fala de constituintes. Eduardo Hargreaves confessou sentir falta de uma 

legislação que tratasse da fiscalização financeira, bem como do controle da execução 

orçamentária dentro de uma política de governo.110 Crítica semelhante foi feita por Farabulini 

Júnior, que ressaltou a dificuldade enfrentada por deputados em avaliar fatos e responsáveis na 

ausência de mecanismos constitucionais e legais capazes de permitir aos parlamentares o poder 

de fiscalizar.111  

 

7. Comissões do Poder Legislativo 

 

 De todas as comissões do Poder Legislativo, as que certamente despertavam mais 

opiniões eram as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs). Se, por um lado, havia quem 

defendesse a capacidade destas de entrar na “intimidade do Poder Executivo”,112 por outro, 

eram muitos os críticos de sua eficácia. Eduardo Hargreaves, por exemplo, afirmou que o 

problema do poder fiscalizador era que as CPIs não tinham consequência.113 Ressaltou a 

inexistência de dispositivos constitucionais que exigissem a continuidade ou a aplicabilidade 

dos resultados das Comissões Parlamentares de Inquérito, ficando inteiramente a critério de 

quem os quisesse aplicar. Partidário da mesma crítica, Farabulini Júnior fez os seguintes 

apontamentos: 

“É preciso que as Comissões Parlamentares de Inquérito primeiro, tenham 

eficácia; segundo, poder realmente de fiscalizar, de apurar se o fato é delituoso e, em 
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função disto, poder até processar aqueles que tenham praticado danos contra o 

Erário.”114 

 

Na mesma esteira que os demais, Evandro Paranaguá defendia dar mais poder às CPIs. 

O constituinte frisou que as Comissões passavam meses investigando e, ao final, de nada 

serviam seus relatórios, visto que deviam se limitar a sugerir a aplicação de penas ou punições 

e nada além disto.115 Flávio Marcílio também compartilhava do sentimento de que as Comissões 

Parlamentares de Inquérito, da forma como estavam então desenhadas, não eram o suficiente. 

Para ele, ao lado das CPIs, deveria haver uma Comissão Permanente, comum às duas Casas, 

voltada à fiscalização dos atos político-administrativos do Poder Executivo, alcançando a 

administração direta e a indireta, dando “força completa ao Poder Legislativo brasileiro”.116 Tal 

proposição reflete o desejo de uma parcela expressiva dos parlamentares de fortalecimento do 

Poder Legislativo, como já exposto anteriormente. 

Os constituintes mostraram-se insatisfeitos também com a complexidade do processo 

de representação ao Judiciário. Paulo Affonso Martins de Oliveira sugeriu que, uma vez 

aprovado pelo Plenário o relatório da CPI que concluísse pela responsabilidade de alguém por 

dado ato, ao invés de se transferir a responsabilidade para o Procurador da República, o 

Subprocurador da República e Delegados de Polícia, pudesse funcionar a Câmara dos 

Deputados como o Ministério Público e fazer representações diretamente ao juiz.117
 

Não se limitavam, contudo, as críticas às Comissões Parlamentares de Inquérito. Ao  

discursar sobre a Comissão Permanente responsável pela fiscalização orçamentária, Farabulini 

Júnior colocou que, como todas as Comissões Técnicas Permanentes da Casa, esta quase não 
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funcionava, em prejuízo da fiscalização, pois após sua instalação, o ordenamento e o 

desdobramento de seu trabalho ficavam sujeitos ao talante da Presidência.118 Victor Faccioni 

emitiu idêntica opinião.119 Sobre a mesma Comissão, Paulo Affonso Martins de Oliveira 

destacou que ela deveria ter a capacidade de, não somente acompanhar a elaboração do 

orçamento e sua execução, mas também de examinar contratos firmados pelo Poder Executivo 

e sobre eles opinar, fazer investigações in loco e, ainda, emitir pareceres.120 

 Nesse contexto, proposta de fortalecimento das comissões técnicas foram a tônica. 

Joaquim Bevilacqua defendeu que, independentemente do sistema de governo que se viesse a 

adotar, deveriam ser reforçados os poderes das comissões técnicas, abrangendo as políticas 

monetária e creditícia.121 Em linha semelhante, Osvaldo Macedo propunha que as comissões 

técnicas do Poder Legislativo passassem a exercer funções que então eram de responsabilidade 

do Conselho Monetário Nacional.122
 

 

b) Fiscalização Externa 

 

Nas seções anteriores, analisamos as falas dos constituintes que de alguma forma se 

relacionavam com formas de fiscalização interna, sob a perspectiva do Estado como tomador 

de contas. Agora, será dado enfoque às discussões que renderam propostas de monitoramento 
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por parte de atores não estatais sobre órgãos e agentes estatais, as quais optei por denominar 

fiscalização externa.    

 

I.   Democracia e Representação 

 

 Retomando a ideia introduzida por O’Donnell de que o caráter democrático de um país 

depende da existência da accountability vertical, isto é, de eleições livres e justas, liberdade de 

opinião e de associação, e acesso a fontes diversas de informação, buscou-se falas de 

constituintes que refletissem em certa medida preocupação com estes tópicos.  

 

1. Eleições 

 

As eleições, uma das dimensões da accountability vertical, tiveram particular 

significado na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88. A possibilidade de se eleger de 

forma direta o Presidente da República, que, há muito era um sonho, havia então se tornado 

concreta com o fim da ditadura militar. Nesse contexto, como apontou Jutahy Magalhães, seria 

“muito difícil não termos um Presidente eleito pelo voto direto, pelo sufrágio universal e 

secreto, como direito garantido na nova Constituição”, descartando, portanto, a escolha pelo 

Parlamentarismo.123 Sem sombra de dúvida, democracias dependem de eleições. Como forma 

vertical de prestação de contas, elas constituem instrumento de premiação ou punição de 

governantes pelo povo. Mas mais do que isso, eleições representam uma forma justa de 

resolução das discordâncias que possam surgir na população quanto à responsabilização de 

governantes.124 

Não apenas no contexto do Poder Executivo que se levantou a questão das eleições.    

Diante do crescente movimento por prover maior autonomia orçamentária e financeira para o 

Poder Judiciário, certas preocupações vieram à tona na Assembleia. A principal delas baseava-
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se no fato de que, ao contrário dos Poderes Executivo e Legislativo, os integrantes do Poder 

Judiciário não eram escolhidos via eleições. Isso levou a algumas proposições, como a de 

Márcio Thomaz Bastos, que sugeriam a possibilidade de eleição popular de juízes de primeira 

instância como alternativa à indicação por tribunais e nomeação pelo Executivo.125 O Presidente 

do Conselho da OAB fez, então, menção à experiência alemã, em que o juiz de primeira 

instância – ao menos à época – era um escabinato com três componentes: um técnico – o juiz, 

nomeado pelo Estado – e dois leigos, eleitos pelos jurisdicionados. Concluiu, reconhecendo que 

a ideia teria o potencial de impedir o distanciamento crescente entre a Justiça e o povo, embora 

a OAB não tivesse, ainda, firmado seu posicionamento acerca da proposta.  

O tema suscitado pelo Presidente do Conselho da OAB traz algumas reflexões 

interessantes para o debate em torno da accountability vertical. Fato é que a premiação ou 

punição não era possível no caso de juízes visto que, no sistema até então adotado, estes 

chegavam aos cargos por meio de indicação por tribunais, seguida de nomeação pelo Poder 

Executivo, de forma que a prestação de contas entre magistrados e a sociedade civil restava 

significativamente reduzida quando comparada à de outros Poderes. Contudo, devemos nos 

perguntar se eleições para o cargo de juiz são, de fato, uma escolha sensata. Devemos nos 

perguntar se a sujeição à opinião pública e à pressão popular é o que realmente se deseja para 

o Judiciário.  

 

2. Projetos de lei 

 

Indubitavelmente, a percepção popular desempenha um papel importante na 

accountability vertical. Se um deputado aprova uma lei que vinha prometendo ao longo de sua 

campanha eleitoral, isso certamente irá agradar seu eleitorado. Alternativamente, se ele não o 

faz, isso pode gerar decepção e desapontamento. E se, no entanto, por melhores que sejam os 

esforços do parlamentar ele ainda assim não consegue levar seu projeto de lei à sanção ou 

mesmo à votação? Foi esse o problema apontado por Ulysses Riedel de Resende à Subcomissão 

do Poder Legislativo. O Congresso Nacional viria funcionando com “canais entupidos”, 
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impondo verdadeiras dificuldades ao encaminhamento dos projetos apresentados. Em suas 

palavras:   

“Acho que uma das tarefas mais difíceis para um Parlamentar é conseguir 

levar a êxito um projeto, isto é, elaborá-lo, apresentá-lo, vê-lo atravessar todas as 

Comissões, ser incluído na Ordem do Dia e votado na Câmara dos Deputados, ir ao 

Senado, passar ali também por todas as Comissões técnicas ir ao Plenário da Câmara 

alta e, finalmente, ser sancionado pelo Presidente da República.”126  

 

Outro problema relativo a projetos de lei foi apresentado por Osvaldo Macedo. O 

constituinte criticou a propositura excessiva de projetos de lei por deputados, a qual, em sua 

opinião, resultaria em votos contrários de dentro do próprio partido, levando ao 

desconhecimento de sua agenda pela população. Como solução, o constituinte sugeriu que 

projetos de lei pudessem ser propostos apenas por partidos políticos, de modo que estes se 

comprometessem com seu programa. Assim, a nação saberia, com maior precisão, qual a 

organização para a sociedade que o partido propõe.127 Se observada sob a ótica da prestação de 

contas, esta proposta permitiria que, de certa forma, se tivesse maior controle sobre o 

posicionamento dos representantes, facilitando a accountability vertical.  

 

II. Participação e controle 

 

 Havia entre os constituintes uma sensação comum de que a democracia representativa 

estava em crise. Amauri Temporal chamou a atenção para o distanciamento crescente entre 

representantes e representados e para a dificuldade do representado se fazer ouvir pelo 

representante.128 Seguindo a mesma linha, Lúcio Alcântara afirmou que as instituições, em 
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127 BRASIL. Congresso Nacional. Assembléia Nacional Constituinte de 1988. Atas da 4ª Reunião Ordinária da 

Subcomissão do Poder Legislativo. In: BRASIL. Atas das Comissões. Suplemento ao nº 53 do Diário da 
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razão do regime anterior, haviam perdido o poder, recuado e desaparecido do cenário político 

do país. Isso teria dado margem para que a sociedade se organizasse e procurasse outros canais 

de comunicação e expressão.129 João Bosco da Silva, a seu turno, defendeu que o povo desejava 

princípios que assegurassem a consolidação da democracia representativa bem como a 

instauração de uma verdadeira democracia participativa: “[n]ão basta ao cidadão brasileiro 

apenas o exercício do direito ao voto na escolha de seus representantes. (...) O povo quer sim 

interferir mais diretamente nas decisões do Poder Executivo. Bem como, é claro, nas do 

Legislativo.”130 Terminou sua fala dizendo que se fazia necessário um sistema de governo mais 

sensível às pressões populares. 

Partidário do mesmo posicionamento, Victor Faccioni pontuou, em crítica ao 

presidencialismo, que a participação popular, condição fundamental da democracia, estaria 

ausente em tal sistema de governo. Continuou afirmando que no presidencialismo o povo 

participa apenas no dia das eleições, sendo lembrado somente nas eleiçõe seguintes. Argumenta 

o constituinte: 

“Diria mais: a democracia exige, no mínimo, que o Governo se exercite com 

a garantia, primeiro, da participação, segundo, da responsabilidade, e, terceiro, da 

punibilidade. No presidencialismo, vemos que nada disso ocorre. O povo não 

participa, não há responsabilidade governamental de ninguém a nível público e, por 

fim, há impunidade.”131  

 

No excerto acima, encontram-se presentes alguns indicativos da preocupação do 

Constituinte com accountability vertical. Para além da participação popular, que abrange  tanto 

a eleição de governantes quanto a supervisão do governo e a prestação de contas, fala-se em 

responsabilidade governamental e impunidade, ideias que exprimem a aferição de eventual 

ilegalidade dos atos da administração pública.  
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Como já retratado anteriormente, a accountability vertical, quando presente em um dado 

país, permite que a sociedade civil faça reivindicações contra membros do Estado, eleitos ou 

não, que tenham cometido supostos atos delituosos. Todavia, se um sistema de governo, da 

forma como é construído, impede que agentes estatais sejam, de fato, responsabilizados, então 

a existência de fatores caracterizadores da prestação de contas em sua dimensão vertical de nada 

adiantaria para combater ilegalidades cometidas por governantes. 

Dando continuidade ao tópico da participação social, o controle do Poder Executivo 

pela sociedade civil foi objeto da fala de Egídio Ferreira Lima na Comissão da Organização dos 

Poderes e Sistema de Governo. Defendia o Constituinte caber não somente ao Poder 

Legislativo, mas também à população sua fiscalização. O mecanismo à disposição da sociedade 

civil deveria, contudo, ser melhor estudado, a fim de que se pudesse tornar eficiente e real esse 

controle, preservando, ainda, “a singularidade e a delicadeza do Poder Executivo”.132 

Relembrando as manifestações em prol de eleições diretas e o histórico do Poder 

Executivo no Brasil, o constituinte Vivaldo Barbosa destacou a necessidade de se estabelecer 

uma responsabilidade popular direta para o Executivo.133 Defendeu, ainda, uma vinculação e 

um diálogo diretos da Administração Pública com o povo, deixando clara sua preocupação com 

a dimensão vertical da prestação de contas, embora não tenha o constituinte pormenorizado de 

que forma esta se daria.  

As audiências públicas também foram pensadas como instrumento de promoção de 

accountability vertical. Sugeriu o constituinte Nilso Sguarezi que, quando da prestação de 

contas do Poder Judiciário e do Ministério Público ao Congresso Nacional, estivesse aberta a 

possibilidade de realização de audiências públicas.134 A iniciativa, de autoria do constituinte 

Plínio Arruda Sampaio, permitiria que entidades como a Associação dos Magistrados, a Ordem 

dos Advogados do Brasil, a Associação do Ministério Público e os Defensores Públicos 

pudessem ser ouvidos, possibilitando à sociedade civil fazer um acompanhamento do 
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Judiciário. Lúcio Alcântara, por sua vez, propôs que se adotassem audiências públicas na 

tramitação de projetos no Congresso Nacional.135 

No tocante à relação entre mandato e insatisfação popular, o Constituinte Plínio Arruda 

Sampaio introduziu uma ideia controversa. Afirmou ser favorável ao recall, por meio do qual 

eleitores poderiam cassar e revogar o mandato de um representante político antes mesmo de 

seu fim, punindo, assim, governantes ímprobos ou incompetentes.136 O mecanismo, similar ao 

impeachment, deriva da ideia de accountability vertical, em que agentes estatais devem prestar 

contas à sociedade civil e, caso tenham agido delituosamente, ser responsabilizados. O 

constituinte Farabulini Júnior se mostrou adepto da proposta, desde que nos casos em que 

houvesse prova da infração, lembrando que várias Constituições no mundo adotavam 

mecanismos parecidos.137 

À exceção da hipótese de utilização de tal mecanismo em casos de ilicitude da atividade 

do agente estatal, a proposta levanta dúvidas em torno da compatibilidade deste instrumento 

com a ideia de democracia política defendida por O’Donnell. O autor acrescentou entre as 

características listadas por Dahl a impossibilidade de destituição arbitrária de autoridades 

eleitas antes do final do mandato definido pela constituição. Surge, então, o questionamento de 

se, quando exercido pela sociedade civil, seria justificado o término antecipado do mandato. 

Por fim, retornou-se ao debate acerca da impunidade de autoridades públicas. O 

Constituinte Nilso Sguarezi reiterou a descrença da população brasileira com relação à efetiva 

aplicação da Lei, propondo como solução para o problema a ampliação dos poderes da ação 

popular.138 Argumentou o Constituinte que o instrumento, até então restrito à anulação de atos 
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lesivos ao interesse público, por não produzir efeitos nas esferas penal e política, acabaria por 

gerar impunidade:  

“[a] justiça promove toda a movimentação do aparelho judicial e depois o juiz 

fica impossibilitado de dar à devida correção penal a uma determinada autoridade que, 

com má-fé, com dolo, usando a fraude e todos os artifícios possíveis, consegue 

praticar um ato lesivo ao patrimônio público.”139 

 

A ação popular, da forma como foi concebida, induz à reflexão sobre se esta se 

caracterizaria mais como forma de prestação de contas horizontal ou vertical. Horizontal, na 

medida em que qualquer resposta efetiva sobre os atos ilícitos da autoridade pública seria dada 

pelo Poder Judiciário, e vertical, uma vez que a iniciativa da investigação e controle teriam 

partido da sociedade civil, tornando este um instrumento peculiar em termos de formas de 

accountability.  

Outra ideia que reverberou nas reuniões da Subcomissão do Poder Legislativo foi a 

referente à adoção de mecanismos de consulta e decisão popular. Ulysses Riedel de Resende 

defendeu que as grandes questões nacionais fossem decididas de forma plebiscitária, porque 

quando o cidadão escolhe um representante, ele o faz “genericamente dentro de uma linha 

partidária, dentro de um posicionamento mais ou menos global daquele parlamentar, mas 

raramente o posicionamento daquele parlamentar corresponde ao do seu eleitor.”140 Favorável 

à ideia, João Bosco da Silva sugeriu que o Executivo e o Legislativo pudessem promover 

consultas plebiscitárias ou referendárias junto à população sobre matérias legislativas em 

tramitação, sancionadas ou vetadas.141 
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A respeito do referendo popular, José Jorge inicialmente destacou a possibilidade de 

utilizá-lo para aprovar emendar ou reformas à Constituição e leis.142 Em outro momento, o 

constituinte pareceu adotar uma postura um pouco mais conservadora com relação a consultas 

populares. Argumentou que elas deveriam ser utilizadas no caso de problemas realmente 

prioritários, quando os partidos políticos, as Assembleias, as Câmaras dos Vereadores ou 

mesmo o Congresso não tivessem conseguido atingir um acordo que representasse o 

pensamento da totalidade da comunidade.143 Dever-se-ia, portanto, recorrer a estes 

instrumentos apenas em último caso.  

Ainda dentro da ideia de democracia participativa, Lúcio Alcântara apresentou à 

Subcomissão do Poder Legislativo uma proposta introduzindo a iniciativa popular no processo 

legislativo por duas formas.144 A primeira, com projetos de lei assinados por mais de cinquenta 

mil eleitores. A segunda, por projetos de lei apresentados por entidades sindicais ou outras 

representativas da sociedade civil, desde que fossem de âmbito nacional e tivessem bases 

constituídas legalmente em todos os Estados brasileiros. 

Victor Faccioni trouxe, ainda, uma nova perspectiva ao debate da participação popular 

no governo. O constituinte questionou como seria possível estabelecer um sistema de governo 

que permitisse efetivamente a democracia numa sociedade fundamentalmente paternalista. Em 

suas palavras:  

“Como invertermos a tutela do Estado sobre a sociedade, fazermos com que 

a sociedade tutele o Estado, ou a tutela do Governo sobre a sociedade, senão mudando 

o sistema de governo, já que estamos num País onde o poder econômico do Governo, 

inclusive, é mais forte do que o próprio poder privado, mais forte do que a sociedade 

havendo uma subordinação de interesses?”145 
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A fim de trazer a participação popular para a fiscalização do Congresso Nacional, 

Rubem de Azevedo Lima propôs a criação de um Conselho do Congresso, como já mencionado 

anteriormente, integrado pelo presidente da Câmara e do Senado, pelos líderes de todos os 

partidos e por delegados que representassem diversos setores da sociedade (e.g. trabalhadores, 

empresários, profissionais liberais, Igreja etc.) a fim de apreciar eventuais desvios de 

comportamento dentro do Congresso e oferecer recomendações com as providências cabíveis 

às mesas diretoras do Senado e da Câmara.146  

Paulo Affonso Martins de Oliveira, fazendo menção à Constituição alemã, apresentou a 

chamada Comissão de Petição. Esta teria por função, essencialmente, receber denúncias de 

cidadãos sobre a administração pública, tendo poderes junto aos órgãos do Executivo para agir 

e exigir que eles praticassem determinados atos.147 Argumentou, ainda, que não adianta a 

Câmara ter um órgão para receber reclamações do povo se não tiver instrumentos para agir, 

devendo, portanto, ser instituído órgão de natureza similar à da Comissão de Petição.  

Uma ideia de certa forma inusitada foi proposta por Nilso Sguarezi no tocante à 

fiscalização por parte de organizações da sociedade civil. Dirigindo sua pergunta aos jornalistas 

presentes na reunião, o constituinte cogitou a possibilidade de se criar um instrumento através 

do qual órgãos de imprensa pudessem apresentar denúncias ao Parlamento após divulgação à 

opinião pública.148 Em resposta, o constituinte João Emílio Falcão disse entender que o papel 

do jornalista é noticiar, cabendo ao governo verificar e ao Congresso fiscalizar. Ary Ribeiro 

concordou com a fala deste, acrescentando que, uma vez que a imprensa denuncia um fato, a 

denúncia é pública, cabendo aos órgãos interessados tomarem as providências.  

O constituinte Farabulini Júnior introduziu também a ideia de uma tribuna oficial da 

qual pudessem participar sociedades do tipo “amigos do bairro”, onde as representações diretas 
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ligadas ao povo tivessem acesso ao poder.149 Contudo, ele não desenvolveu a proposta, restando 

um pouco turvo de que forma funcionaria esta e em que hipóteses seria acionada. Não obstante, 

uma tribuna como esta, ao menos aparentemente, consistiria em forma institucionalizada de 

accountability vertical. 

 Por fim, fez o constituinte João Bosco da Silva duas sugestões. Em primeiro lugar, que 

os conselhos, comissões e outros órgãos de instância de participação popular junto às 

administrações tivessem poder decisório.150 Em segundo lugar, que a sociedade pudesse 

participar da elaboração, da execução, do controle e da fiscalização das peças orçamentárias, 

permitindo que o povo se tornasse responsável pelo que fosse feito. 

 

3. Resposta 

 

 Igualmente importante para a accountability, ao lado da fiscalização, são as respostas 

dadas pelo descumprimento da Lei. Elas foram objeto das falas de alguns constituintes e estão 

reunidas nesta seção.  

Em primeiro lugar, era a tônica entre os constituintes a percepção de que haveria um 

descumprimento generalizado das leis.151 Mais grave do que isso, o sistema então vigente não 

atribuiria responsabilidades, resultando ultimamente em ausência de punições. Victor Faccioni 

traçou um paralelo entre os sistemas presidencialista e parlamentarista para provar seu ponto. 

Afirmou que no sistema parlamentar, existe a responsabilidade ou corresponsabilidade do 

Parlamento e existe a punibilidade, no mínimo política, senão jurídica.152 Defendeu que, diante 
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da evidência de uma possível corrupção, no sistema parlamentar, no mínimo o gabinete ou o 

Primeiro-Ministro cairiam e adviriam as demais consequências.  

   Miro Teixeira e Bocayuva Cunha frisaram a necessidade de se estabelecer a 

responsabilidade pessoal, punindo-se com a perda de bens aqueles que agissem ilicitamente.153 

Similarmente, Rubem de Azevedo Lima sugeria a adoção de multas a Deputados e Senadores 

que faltassem às sessões plenárias ou às reuniões das comissões técnicas sem motivo justificado 

ou que não permanecessem em Brasília por um mínimo de tempo anualmente.154  

Seguindo linha distinta, José Jorge propôs algo que ia além de uma resposta ao 

descumprimento da lei. O constituinte sugeriu que se criasse, como prerrogativa da Câmara dos 

Deputados, o poder impediente, que consistiria na capacidade de impedir, através de moção ao 

Presidente da República, que um cidadão continuasse a desempenhar função ou cargo de 

confiança do Governo Federal, no qual não estivesse se saindo tão bem.155 Note-se que esta 

forma de prestação de contas caracterizaria mais uma accountability de agência do que do tipo 

forense, em razão da utilização de critérios de escolha da Câmara dos Deputados enquanto 

principal, de aferição da responsabilidade do agente, não dependendo, portanto, de 

descumprimento da lei.  

Finalmente, achei interessante trazer uma colocação de Victor Faccioni com relação ao 

instituto do impeachment, que representa a forma mais notória de accountability horizontal e, 

ao menos em tese, forense a que está sujeito o chefe do Poder Executivo. O constituinte apontou 

que, nos Estados Unidos, uma notícia de jornal havia levado ao impeachment do Presidente da 

República. Questionou, em seguida, se a estrutura política e jurídica de nossa sociedade teria 

condições para tanto. O tempo trouxe a resposta.  
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este trabalho se propôs a analisar as atas das reuniões da Comissão da Organização dos 

Poderes e Sistema de Governo e da Subcomissão do Poder Legislativo da Assembleia Nacional 

Constituinte de 1987-88, a fim de identificar nas falas dos constituintes preocupações com 

separação dos poderes, democracia e suas interseções com dimensões diversas de 

accountability.    

 Para tanto, foi preciso delimitar o que se compreendia por cada um desses termos. Em 

primeiro lugar, foi traçado um breve histórico da democracia e apresentada a concepção de 

democracia política proposta por Robert Dahl e complementada por Guilhermo O’Donnell. Em 

seguida, introduziu-se a noção de accountability vertical e horizontal e foi descrita a teoria da 

Separação dos Poderes, de Montesquieu. Finalmente, foram trazidos os conceitos de 

accountability forense e de agência adotados por Jeremy Waldron. 

 Definido o ferramental que seria utilizado neste trabalho, falou-se sobre a organização 

da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88 e justificou-se a escolha pela Comissão da 

Organização dos Poderes e Sistema de Governo e da Subcomissão do Poder Legislativo como 

objeto de estudo.  

 Seguidamente, foram apresentadas as discussões travadas pelos constituintes. As 

primeiras delas refletiam preocupações com divulgação de informações e transparência por 

parte de agências estatais, na medida em que a ciência de atos ilícitos seria condição essencial 

para a responsabilização de autoridades públicas.  

 O segundo grupo de falas reunia manifestações e propostas cujo cerne era a fiscalização. 

Dentro deste conjunto, identificaram-se aquelas que diziam respeito a formas externas e 

internas de fiscalização. Estas foram subdivididas, então, de acordo com o Poder objeto de 

investigação: Executivo, Legislativo e Judiciário, cada qual com seus subtemas particulares. 

Ainda, foram apresentados no escopo das formas internas de fiscalização outros temas que não 

se encaixavam necessariamente na forma de organização anterior. Posteriormente, tratou-se das 

formas externas de monitoramento, incluindo debates sobre democracia, representação, 

participação social e controle.   

Finalmente, este trabalho trouxe o último dos elementos da accountability: a resposta 

ao descumprimento da lei ou ao comportamento insatisfatório do agente. Esta, embora não 

consista em elemento essencial para a prestação de contas, é, sem sombra de dúvidas, da maior 
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relevância, visto que, sem ela, comportamentos ilícitos restariam impunes, gerando um 

incentivo para que agentes estatais descumprissem regras na condução de suas atividades.  

Sintetizada a linha de raciocínio deste trabalho, gostaria de tecer alguns comentários a 

respeito das impressões que tive a partir da leitura das atas das reuniões da ANC. Parte do que 

me motivou a escrever sobre este tema foi o sentimento geral, não apenas no Brasil, como no 

mundo, de que a democracia representativa estaria em crise.156 Em grande parte, a nível 

nacional, tal sentimento derivava, por um lado, da insatisfação com os representantes políticos 

e com o atual sistema político, acusado de gerar impunidades, e por outro, da forma com que 

lidava-se com certas situações políticas, a exemplo do impeachment da ex-Presidente Dilma 

Rousseff e da condução da Operação Lava-Jato durante o período eleitoral, resultando na prisão 

do ex-Presidente Lula, líder nas pesquisas, em 2018. Foi, portanto, sob esse contexto que decidi 

investigar se a preocupação com prestação de contas era recente ou se já podia ser notada 

durante as conversas que levaram à Constituição Federal de 1988.  

É incontestável que os constituintes tinham, mesmo que por vezes de maneira implícita 

em suas falas, preocupação com a criação de arranjos que impedissem que qualquer dos Poderes 

se sobrepujasse aos demais – mesmo dentro de sistemas de governo como o Parlamentarista, 

em que as figuras do Executivo e do Legislativo estão mais próximas. Também ficou evidente 

o esforço dentro das reuniões da ANC para aprimorar e desenvolver novos mecanismos de 

controle, fiscalização, e transparência do Estado, bem como instrumentos destinados a oferecer 

respostas para agentes e agências estatais cujas condutas estivessem na contramão dos 

princípios da República. 

Quanto à natureza dos mecanismos propostos, constata-se que, em grande maioria 

configuravam forma inter-poderes de fiscalização. Esta conclusão chega sem muita surpresa, 

visto que arranjos de prestação de contas intra-poder, ao delegarem ao próprio órgão do qual 

faz parte o agente estatal a competência para julgá-lo, podem servir a interesses corporativistas 

e facilitar a absolvição daqueles que tenham cometido atos ilícitos.  

Ademais, verificou-se ampla sugestão de formas de accountability tanto verticais 

quanto horizontais. Embora ambas se inserissem no contexto específico de fim da ditadura 

militar, isso guardava significados diferentes para cada uma delas. Ao passo que, do ponto de 

vista da accountability vertical, o novo regime significava o renascimento da democracia, para 
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a prestação de contas horizontal a mudança significava a possibilidade de redução do papel do 

Executivo, fortalecido durante o regime anterior, e a retomada da força do Poder Legislativo.  

No tocante à sugestão de mecanismos de accountability forense ou de agência, nota-se 

a preferência dada aos primeiros com relação aos últimos. Poucas foram as ocasiões em que os 

constituintes propuseram a adoção de regras que levassem à aferição da responsabilidade de 

agentes estatais com base em critérios distintos da lei. Em outras palavras, foi baixa a frequência 

de propostas de formas de accountability que permitissem a responsabilização de autoridades 

públicas mesmo diante do não descumprimento da lei. De fato, o modelo de prestação de contas 

de agência, em que pese ser virtuoso no sentido de permitir que agentes inaptos para suas 

funções sejam retirados de seus cargos – sem que haja necessidade de violação à lei por parte 

destes –, é, ainda assim, problemático. Isso porque ele traz mais instabilidade e incerteza quanto 

à continuidade de agentes em suas posições, além de ser questionável em contextos 

democráticos, visto que poder-se-ia valer de mecanismos desta natureza para retirar 

representantes legitimamente eleitos de seus cargos.   

Em suma, a gama de propostas pertinentes à accountability foi vasta e não se limitou a 

um único tema. Vários dos assuntos que se discutiram à época, vale dizer, ainda tem relevância 

na atualidade, de modo que a revisitação das reuniões da Assembleia Nacional Constituinte de 

1987-88 pode, e muito, contribuir para os debates de hoje.  
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