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VOTO ABERTO E VOTO FECHADO NO CONGRESSO
NACIONAL

Márcio Nuno Rabat

Uma das mais importantes regras a se definir para o encaminhamento de
qualquer processo decisório realizado por meio de votação é a do caráter público ou secreto do
conteúdo dos votos. Tal definição não configura uma questão simples. Na verdade, ela remete aos
mais complexos debates teóricos sobre o regime representativo. As votações realizadas no
interior do Congresso Nacional não fogem à regra.

Neste estudo, procura-se construir um arcabouço teórico que permita
abordar a questão da publicidade ou do segredo do voto no Congresso Nacional no nível de
complexidade que lhe é próprio. São apontados, ademais, elementos da tradição constitucional
brasileira nessa matéria.

1. SEMELHANÇA E DISTINÇÃO ENTRE O VOTO NAS ELEIÇÕES DE

REPRESENTANTES E O VOTO NAS DELIBERAÇÕES DOS PRÓPRIOS

REPRESENTANTES

Nos regimes representativos contemporâneos, o método dominante de
escolha dos representantes políticos de uma coletividade nacional ou subnacional é o voto da
totalidade da população adulta (o sufrágio universal). Nas casas legislativas, compostas de
representantes eleitos, o método dominante de tomada de decisões é também o voto da totalidade
dos membros. Em ambos os casos, a regra é que cada votante detém um voto de igual peso na
decisão final. Essa semelhança formal não deixa de corresponder a semelhanças materiais entre os
dois níveis decisórios; no entanto, ela também oculta diferenças significativas.

A distinção mais importante entre ambos os níveis diz respeito ao fato
de que os eleitores, ao escolherem seus representantes, atuam em nome próprio, enquanto os
representantes, ao tomarem decisões, atuam em nome dos representados. Essa distinção tem
conseqüências óbvias para o problema do segredo do voto. O eleitor, ao votar em um candidato,
expressa diretamente sua vontade; o representante, ao participar de uma deliberação parlamentar,
expressa ou constrói a vontade dos representados (ou do povo). O eleitor não é mandatário de
ninguém, e a ninguém presta contas de seu voto; o representante, não por acaso chamado de
detentor de mandato ou mandatário, deve, em princípio, prestar contas de seus votos aos
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mandantes. Com essa distinção, fica estabelecida a principal razão pela qual o voto do
representante, em regra, deve ser conhecido do representado, enquanto o voto do eleitor não
precisa dessa transparência.

Algumas dúvidas, no entanto, não são esclarecidas pelo mero recurso a
tal distinção. Assim, o fato de que o eleitor não presta contas de seu voto explica por que o
conteúdo desse voto pode ser secreto, mas não explica por que ele não deve ser público. Afinal,
em princípio, nas deliberações coletivas, o conhecimento das opiniões alheias faz parte do
processo de formação das próprias opiniões. Em um ambiente de igualdade entre todos os
votantes, o ideal seria que as eleições, como todas as deliberações comunitárias, fossem realizadas
abertamente, em um claro confronto de posições. John Stuart Mill, para citar apenas um exemplo,
afirmava que o eleitor teria “a obrigação moral absoluta de levar em consideração não o seu
interesse pessoal, mas, sim, o interesse público, e de votar de acordo com o seu julgamento mais
esclarecido (...). Admitindo isto, é uma conseqüência prima-facie o fato de que o dever de votar,
como todos os outros deveres públicos, deve ser cumprido perante os olhos do público e exposto
a sua crítica”1. 

No entanto, não é isso que acontece. Nossa Constituição Federal não
apenas estabelece o segredo do voto nas eleições de representantes como inclui tal segredo entre
suas cláusulas pétreas (aquelas cuja abolição sequer pode ser submetida a deliberação)2. Trata-se,
aliás, de prática corriqueira nos regimes representativos contemporâneos, ao ponto de ser referida
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pelas Nações Unidas em 1948.

O segredo do voto, nas eleições de representantes, tem fundamento
histórico e teórico conhecido. Em sendo público o conteúdo do voto, os eleitores que, na vida
cotidiana, estivessem em situação de dependência, ficariam sujeitos ao comando de seus “chefes”.
Daí a luta das classes trabalhadoras no sentido de estabelecer, junto com a extensão do sufrágio, o
segredo do voto, garantia da liberdade dos eleitores comuns contra as eventuais pressões de seus
patrões. A perda de prestígio do voto a descoberto corresponde, portanto, em grande parte, à
passagem de uma situação em que o eleitorado se restringia, basicamente, às camadas
proprietárias da sociedade para uma situação em que o voto se estende a proprietários e não-
proprietários. No segundo caso, havendo uma grande disparidade de poder social entre os
eleitores, a única forma de garantir a autonomia política dos trabalhadores é impedindo o controle
individual do voto pelos patrões.

Essas considerações têm evidentes repercussões na discussão do voto
secreto em deliberações de representantes. Por elas, fica claro que, de um ponto de vista muito
abstrato, há razões para defender que o voto dos eleitores, tal como o dos representantes, seja
                                                          
1 Apud Walter Costa Porto, Dicionário do Voto, p. 347[São Paulo: Ed. Giordano, 1995], onde se encontram, ainda,
referências a posições análogas em Montesquieu e Robespierre.
2 Constituição Federal, art. 60, § 4º: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda [à Constituição] tendente
a abolir: (...) II – o voto direto, secreto, universal e periódico; (...).”
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aberto. Percebe-se, por isso, que o voto secreto não assenta em motivações abstratas, mas na
necessidade de preservar as decisões coletivas de disparidades de poder que possam influenciar
perniciosamente o resultado final de qualquer deliberação realizada por meio de votos. Embora
essa constatação não elimine, de nenhuma maneira, o fato de que o controle dos representados
sobre os representantes, fundamento dos regimes representantivos contemporâneos, dependa, em
medida não desprezível, do conhecimento que os primeiros tenham das posições dos segundos
nas deliberações parlamentares, ela, certamente, aponta para um elemento que eventualmente
pode justificar o segredo do voto mesmo nas deliberações dos representantes: a necessidade de
preservar o resultado da votação da influência espúria de disparidades de poder.

2. O SEGREDO DO VOTO E A DISTINÇÃO ENTRE MANDATO IMPERATIVO E

MANDATO REPRESENTATIVO (OU LIVRE)

A distinção entre mandato imperativo e mandato representativo é
relativamente clara. No primeiro, o mandatário se limita a transmitir a vontade do mandante, tal
qual este expressamente lhe indicara; no segundo, o mandatário decide, em princípio, de acordo
com os interesses e valores do mandante, mas é ele próprio que avalia quais sejam – e como
melhor resguardar – esses interesses e valores. Ademais, no mandato imperativo, a atuação do
mandatário fica vinculada à vontade daqueles eleitores que especificamente o escolheram,
enquanto, no mandato representativo, o mandatário, ao assumir o mandato, como que se
desvincula dos seus específicos eleitores para representar a totalidade do povo ou da nação. Daí
que se tenha podido dizer que o representante não expressa a vontade da população mas a
constrói.

Evidentemente, sendo o mandato imperativo, a necessidade de que os
votos dos representantes sejam abertos é muito mais intensa. Na verdade, nesse caso, a
publicidade do voto é automática: ao escolherem um representante e definirem o conteúdo de
seus votos, os próprios eleitores estão tornando público esse conteúdo. No entanto, os regimes
de representação política contemporâneos (inclusive o brasileiro) adotam, sistematicamente, o
mandato representativo. Daí que esta reflexão deva concentrar-se nesse tipo de mandato.

Ora, não há como negar que o mandato representativo estabelece algum
tipo de desvinculação entre os votos dos representantes e a vontade imediata dos representados.
De certa forma, o que a liberdade do mandato significa é que o eleitores escolhem aqueles
representantes que lhes pareçam mais capazes de estabelecerem as diretrizes adequadas para a
comunidade, debruçando-se com vagar na análise das questões a serem decididas e tendo em
conta as circunstâncias de cada decisão. É claro que a escolha dos eleitores é determinada, em boa
parte, pelas decisões anteriores que o representante tomou (e, por isso, é de se esperar que eles
conheçam o conteúdo dessas decisões). No entanto, costuma ser ressaltado pelos defensores do
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mandato representativo que um dos grande méritos do bom representante é saber afastar-se das
posições imediatas dos eleitores para analisar seus interesses de longo prazo.

É essa relativa desvinculação entre a decisão do representante e a
vontade imediata do representado que permite considerar a hipótese de voto secreto nas
deliberações parlamentares. Afinal, admitir que o representante pode conhecer melhor os
interesses da coletividade que os representados é admitir que a decisão do representante, se
tomada sob a pressão imediata do corpo de representados, pode ser menos adequada que a
decisão que ele tomaria se escolhesse exclusivamente de acordo com sua própria consciência. Ou,
dito em outras palavras, o mandato livre supõe que a decisão do representante, de acordo com
sua avaliação pessoal do interesse público, pode se aproximar mais do que os representados
decidiriam, se dispusessem das condições adequadas para o fazer (em termos de tempo,
informação, etc), do que a própria posição que os representados defendem – superficialmente –
sem disporem dessas condições.

Não se trata de questão de somenos importância. Ela tem a ver,
umbilicalmente, com a desigualdade de condições objetivas para a formação de opinião livre em
sociedades estruturalmente desiguais. Como se sabe, por uma série de razões, inclusive pela
extensão da jornada de trabalho, a participação política do cidadão comum é restrita e
relativamente pouco informada (quando não deliberadamente mal informada). Claro que, do
ponto de vista das forças democráticas, essa é uma situação a ser combatida, seja pela mudança
nas condições de vida dos trabalhadores (por exemplo, com a redução da jornada de trabalho e a
democratização do controle dos meios de comunicação), seja pela criação de instâncias de
deliberação coletiva populares (conselhos, sindicatos, partidos), em que a prática da discussão e
formulação política se dissemine e aprofunde. Nada disso, porém, deve velar a análise concreta da
situação de desigualdade atual e de seus efeitos sobre as instituições representativas.

Em resumo, a reflexão sobre o mandato representativo ou livre se
articula com as considerações anteriores sobre o fundamento último do voto secreto: a
necessidade de preservar o resultado da votação da influência espúria de disparidades de poder.

3. DIVISÃO DE PODERES, DESIGUALDADE SOCIAL E VOTO SECRETO

Não é incomum que a adoção do voto secreto nos parlamentos seja
justificada em função da divisão de poderes dentro do Estado. Seja como resquício da
desconfiança da burguesia européia ascendente contra o ainda poderoso executivo monárquico
(muitas vezes de extração aristocrática), seja pela experiência prática recente da força do poder
executivo dentro da organização política dos Estados contemporâneos, a defesa do voto secreto
no parlamento muitas vezes se apoiou na necessidade de impedir que, em algumas votações
específicas (como a da manutenção ou derrubada do veto do chefe de governo), a capacidade de



7

barganha e de pressão do poder executivo influenciasse de maneira espúria o resultado das
deliberações parlamentares.

Na história do Brasil, isso fica claro nas Constituições de 1946 e 1988.
Em ambos os casos, a vivência recente sob regime ditatorial conduziu os parlamentares
constituintes rumo ao estabelecimento de várias situações em que o voto, no Congresso Nacional,
seria secreto. O já não tão curto período de normalidade constitucional em que vivemos não deve
fazer esquecer os riscos de retrocesso político a uma situação de exceção ou de intervenções
espúrias do poder executivo sobre as decisões congressuais (mesmo sem ruptura institucional).
No entanto, não parece estar aí a questão central – hoje – para a discussão da eventual adoção do
segredo do voto em algumas deliberações parlamentares.

O argumento de fundo, a favor do voto secreto, não muda: a possível
influência deletéria da desigualdade de poder sobre a liberdade do voto. Mas essa desigualdade
deve ser buscada mais na própria sociedade (e em sua relação com o Estado) que no confronto
entre distintos órgãos estatais. Essa é uma questão relevantíssima, que tem a ver com a forma
como a instância política se articula com as disparidades sociais. 

No capitalismo, a instância política tende a ser o lugar em que se valoriza
a igualdade entre os cidadãos, fato que se manifestou historicamente na máxima “um homem, um
voto” e na luta popular, freqüentemente vitoriosa, pela extensão do sufrágio. No entanto, essa
igualdade política assenta sobre extremas desigualdades de poder no plano social e econômico.
Por isso, grande parte da batalha pela democracia assenta no projeto de reforçar, estender e
aprofundar o espaço de igualdade que se expressa – ainda que precariamente – no plano político
eleitoral, enquanto grande parte do esforço por minar o potencial democrático do regime
representativo assenta na estratégia de manter a instância política sob permanente suspeita, de
maneira a evitar que dela (e da relativa igualdade política que do sugrágio universal deriva) possam
vir ameaças para a desigualdade econômica e social subjacente. 

Uma situação de disparidade extrema de riqueza e poder no plano social
se manifesta politicamente pela capacidade dos grupos mais poderosos de manter sob ataque a
esfera política, de impor e manipular, pelo menos por certo tempo, a agenda parlamentar e
governamental e de impedir que, nas disputas congressuais, venham a primeiro plano as reais
colisões de interesses e valores entre setores sociais, subordinando-as a temáticas em que uma
suposta opinião pública homogênea se opõe à suposta falta de correção das práticas
parlamentares. Em um mundo (e, particularmente, em um país) em que a concentração de poder
e riqueza caminha junto com a concentração do controle sobre os meios de comunicação de
massas, o tipo de manipulação que consiste em criar e impor a necessidade imperiosa (seja por
motivo ético, financeiro ou outro) de determinada decisão, acaba por adquirir, sim, grande
influência, freqüentemente deletéria, sobre as deliberações das agências estatais. 



8

Não é necessário supor, no entanto, que a solução para esse problema
esteja no segredo do voto dos representantes no parlamento, como forma de garantir uma certa
independência da esfera política em relação à influência das disparidades de poder e riqueza na
sociedade. Em primeiro lugar, porque, levada ao extremo, tal posição resultaria na transformação
das deliberações do Estado em processos secretos, com riscos óbvios para qualquer processo de
democratização social. Mas também porque a organização política das camadas populares – que é
o elemento decisivo para a efetiva democratização da sociedade – passa, em boa medida, pela
conquista da transparência das decisões estatais – e, até, das decisões privadas que tenham
dimensão suficiente para impactar os rumos da coletividade (fato que, aliás, é pouco explorado
nas discussões sobre o segredo ou a publicidade nas decisões coletivas, talvez porque, ao se
confinar as questões da igualdade e da liberdade à esfera estatal, se está justamente liberando a
esfera privada para a desigualdade e a opressão). 

O que se procura resguardar, nas considerações precedentes, como nas
que concluirão este estudo, é o fato de que, na avaliação dos mecanismos institucionais que
melhor garantam a prevalência do interesse público (e, particularmente, dos interesses das
camadas populares), não há lugar para formalismos abstratos. Assim, concretamente, tanto pode
ser mais efetiva, para esse desiderato, a determinação constitucional da publicidade de todos os
votos dados pelos representantes como a do segredo de alguns desses votos, desde que
adequadamente justificado. De qualquer maneira, é fora de dúvida que o funcionamento
consistente do regime representativo – tal como é hoje concebido – exige a prioridade absoluta
para a publicidade das deliberações estatais, não podendo haver recurso ao escrutínio secreto, em
decisões parlamentares, senão excepcionalmente.

4. A TRADIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

Como não poderia deixar de ser, a tradição constitucional brasileira
consagra o princípio da publicidade das deliberações parlamentares, embora, desde o começo,
com alguma ambiguidade. Dizia o art. 24 da Constituição do Império: “As sessões de cada uma
das câmaras serão públicas, à exceção dos casos em que o bem do Estado exigir que sejam
secretas”. Já a Constituição republicana de 1891 não tratava do assunto, o que proporcionou a
Pontes de Miranda um inusual comentário impreciso: “No direito constitucional de 1891, a
prática da publicidade era inconteste. Os regimentos previam discussão e votação secretas”. Ora,
como seria inconteste a prática da publicidade se havia discussão e votação secretas?

Posteriormente, a definição constitucional das votações secretas no
Congresso Nacional se foi tornando mais precisa. Ainda nas palavras de Pontes de Miranda: “Em
1934, fez-se secreto o voto nas eleições e nas deliberações sobre vetos e contas do Presidente da
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República. A Constituição de 1946 apurou-lhe a técnica3. Escapou-lhe, disse-se, a espécie do art.
48 (perda do mandato)”. Para Pontes de Miranda, defensor da prevalência total da votação aberta,
a falta de previsão do voto secreto para a decisão sobre a perda de mandatos de senadores ou
deputados não constituía falha do texto: “No regime pluripartidário, em Constituição que
mandou atender-se à representação dos partidos nas comissões e adotou outras medidas de
responsabilização, é difícil explicar-se esse receio da votação aberta”4.

A Constituição Federal de 1988 se aproxima do texto de 1946. A regra,
como sempre, é a publicidade das sessões e dos votos. Mas exceções são explicitamente inseridas
na Carta. São elas: aprovação da escolha de certos magistrados e titulares de cargos públicos (art.
52, III), da indicação de chefes de missão diplomática em caráter permanente (art. 52, IV) e da
exoneração do procurador geral da República (art. 52, XI)5; cassação do mandato de deputado ou
senador (art. 55, § 2º); avaliação do veto do presidente da república a projeto de lei aprovado pelo
Congresso Nacional (art. 66, § 4º). Possivelmente, a alteração mais significativa introduzida pela
Constituição de 1988 – em relação à de 1946 – tenha sido a inclusão do segredo do voto nas
decisões sobre perda de mandato de deputados e senadores.

De realçar, na tradição constitucional brasileira sobre a matéria, é a
extensão que as constituições mais liberais e democráticas (como as de 1946 e 1988) dão ao
segredo do voto, em confronto com sua restrição pelas cartas autoritárias. Assim, as constituições
de 1937 e de 1967 (principalmente após a extensíssima “emenda” de 1969) foram exatamente
aquelas que mais ampliaram o uso do voto a descoberto no Congresso Nacional. A preocupação
era, então, garantir que o governo (ditatorial) pudesse impor suas posições a um parlamento
acuado. Daí a importância de se impedir, por exemplo, que os vetos do presidente da República a
projetos de lei fossem analisados em escrutínio secreto. A Emenda Constitucional nº 1, de 1969,
chega ao requinte de explicitar a prevalência do voto aberto nesse caso (“art. 59, § 3º Comunicado
o veto ao Presidente do Senado Federal, este convocará as duas Câmaras para, em sessão
conjunta, dele conhecerem, considerando-se aprovado o projeto que, dentro de quarenta e cinco
dias, em votação pública, obtiver o voto de dois terços dos membros de cada uma das Casas...”).

                                                          
3 Constituição de 1946, art. 43: “O voto será secreto nas eleições e nos casos estabelecidos nos arts. 45, § 2º, 63, nº I,
66, nº VIII, 70, § 3º, 211 e 213”. As remissões referem-se aos seguintes casos: licença para o processo criminal do
deputado ou senador (art. 45, § 2º); aprovação da escolha de magistrados (art. 63, I); julgamento das contas do
presidente da República (66, VIII); julgamento do veto (70, § 3º); exame da decretação do estado de sítio (211);
suspensão das imunidades de deputados e senadores (213). 
4 Todas as citações retiradas de: Pontes de Miranda, Comentários à Constituição de 1946, ps. 401 a 404 [Rio de Janeiro:
Editor Borsoi, 1960].
5 Os três casos estabelecidos no art. 52 referem-se a deliberações exclusivamente do Senado Federal. No texto
original, havia ainda previsão de voto secreto para resolver sobre a prisão em flagrante e a formação da culpa no caso
de crime inafiançável praticado por membro do Congresso Nacional (antigo art. 53, § 3º); no entanto, a emenda
Constitucional nº 35, de 2003, alterou a situação.
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Embora a importância do confronto entre poderes estatais não deva ser
subestimada na discussão sobre o caráter secreto ou público do voto no Congresso nacional, o
debate, hoje, deve transcender esse fenômeno restrito. Na verdade, há razões para suspeitar que o
enquadramento do problema nessa camisa de forças oculta o fundo da questão, que é a influência
das disparidades sociais de poder sobre o funcionamento consistente do regime representativo.
Assim, mesmo as defesas do voto secreto que surgem na grande imprensa tendem a se concentrar
no tema da relação entre poderes e procuram ridicularizar as tentativas de trazer, por exemplo, o
papel da mídia para o centro do debate.

5. A PREVALÊNCIA DO VOTO ABERTO NAS DELIBERAÇÕES CONGRESSUAIS: A

REGRA E SUAS AMBIGUIDADES.

O regime representativo contemporâneo se apresenta como um sistema
de controle dos representados sobre os representantes. Esse controle se exerce nos processos
eleitorais. Como o mandato é livre, os representados não podem desvincular-se dos efeitos das
decisões dos representantes com o argumento de que tais decisões não expressaram a sua
vontade. A legitimidade e eficácia da lei votada e aprovada pelos parlamentares não depende de
seu acordo com a vontade dos eleitores. No entanto, cabe aos eleitores renovar ou não os
mandatos parlamentares, seja individualmente, seja partidariamente – e, aí sim, controlam, em
alguma medida, os votos que os representantes deram ao longo dos mandatos. Não se trata,
certamente, de um controle voto a voto, mas da avaliação do conjunto da atuação parlamentar,
que se resume no sentimento do mandante de ter sido (ou não) bem representado por seu
mandatário. 

A regra das deliberações parlamentares é o voto a descoberto em sessões
públicas. E mais, como se trata de decisões estatais, cabe supor que elas devam ser, inclusive,
motivadas. A complexidade do processo legislativo provavelmente não permite que se cobre, em
cada decisão parlamentar, que todos os votos sejam especificamente justificados por cada um dos
votantes, mas o sistema de pareceres, o encaminhamento de voto pelas lideranças partidárias, a
discussão aberta das matérias, o contato dos representantes com suas bases eleitorais, todos esses
procedimentos se impõem, em parte, pela necessidade de dar a conhecer à coletividade a
motivação dos votos de seus representantes políticos.

O problema é cair, daí, em uma visão excessivamente formalista do
funcionamento da ordem juridico-política contemporânea. Como parte de uma sociedade cuja
reprodução material é coordenada pelas trocas de equivalentes, o direito moderno se constrói a
partir da noção da igualdade (equivalência) dos cidadãos perante as normas legais. No plano
político, essa igualdade se manifesta na ideologia, que perpassa a chamada democracia
representantiva, segundo a qual, ao escolher seus representantes, por meio de votos de igual peso,
os eleitores não apenas exercem o poder como o exercem em igualdade de condições. 
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Ora, é inegável que tal construção jurídica e política abre espaço para
avanços significativos em termos de liberdade frente à tradicional subsunção dos distintos grupos
de pessoas a distintos estatutos jurídicos (característica da quase totalidade das sociedades pré-
capitalistas). Tampouco há como negar, contudo, que esse arcabouço jurídico e político constitui,
ao mesmo tempo, a formalização de uma determinada estrutura de exploração e dominação.
Quando a ambiguidade dessa situação não é tida em conta, os argumentos que tão-somente
reproduzem a lógica da ideologia dominante tornam-se tão avassaladores que praticamente não
admitem réplica.

Esse perigo ronda, de certa maneira, as atuais discussões sobre o voto
secreto nos parlamentos. Admitida, ainda que implicitamente, a idéia de que os representantes
realmente atuam sob o controle igualitário do conjunto dos eleitores, resta à ordem jurídico-
política simplesmente garantir a esses eleitores o conhecimento dos votos de seus representantes,
para evitar a “traição” a suas expectativas. A realidade, no entanto, é mais complexa.  
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